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 شماره 3645    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از »افزایش« و خبرگزاری ایرنا از 
»کاهش« نرخ بیکاری در استان خبر می دهند؛

در دنیای تو، نرخ بیکاری چند است؟! 

پیشرفت ۷0 درصدی 
 پروژه تقاطع غیرهمسطح 

شهدای ورزشکار

کتابخانه های عمومی 
باید به شبکه فرهنگی 
با فعالیت چندمنظوره 

تبدیل شود

ارزیابی عملکرد 14 ماه 
فعالیت شورای شهر 

اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه درباره »هاری« 
حیوانات هشدار داد، از محیط زیست 
گالیه کرد  و از خالی ماندن پست های 
سازمانی دامپزشکی اصفهان خبرداد؛

کمبودها و کامیابی ها 

مدیر منطقه 14 شهرداری در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
 ایجاد سومین میدان بزرگ شهری 

منشأ تحول در منطقه 14 اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان می گوید از اول سال تا 18 
مهرماه امسال تعداد روزهای هوای 
پاک اصفهان صفر بوده؛
سهم صفر اصفهان از 
هوای پاک
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کاهش 50 درصدی میزان برداشت سیب 
پاییزه در اصفهان

 حضور قدرتمند شرکت های اصفهانی
 در نمایشگاه پایتخت

 پله پله تا رفع محرومیت 

 آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های 
منطقه 10 شهرداری اصفهان  برگزارشد؛

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 180 مورخ 1401/5/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین به مساحت حدودی 12 متر مربع 

واقع در شهرک حمل و نقل زرین شهر را جهت نصب کانکس و ایجاد سوپرمارکت به صورت اجاره به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی  و با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000009 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389433

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه مصوب سال 1401 خود در نظر دارد عملیات  اجرای زیرسازی، لکه گیری، روکش آسفالت و سرعت گیر آسفالتی 

در معابر سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 13/787/240/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری  از طریق مناقصه عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مناقصه 2001093283000007 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 

اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 14 مورخ 1401/7/24 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389438

شهرداری زرین شهر  به استناد مجوز شماره 5 مورخ 1401/1/17 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، نسبت به واگذاری یک باب مغازه )سوپرمارکت( واقع 

در ترمینال مسافربری زرین شهر را به صورت اجاره به مدت یک سال را  از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به شماره مزایده 5001093283000008  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389441

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 26 مورخ 1401/2/4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در زرین شهر خیابان امام شمالی 

کوچه شهید مهدیان را جهت پارکینگ وسائط نقلیه به صورت اجاره به مدت یک سال را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000010  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 

تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389445

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان 1401/382/ش و 1401/359/ش در نظر دارد نسبت به :
فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان صاحب الزمان حد فاصل نواب صفوی و باغ برجی با متراژ زیر اقدام نماید

1- پالک شماره 9 به متراژ 212/30 متر مربع

2- پالک شماره 15 به متراژ 261/7 متر مربع

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 1401/7/28 جهت دریافت اســناد و آگاهی از شــرایط داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.    هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.        شماره تماس شهرداری: 522404۷1 

آگهی مزایده

علی پور بافرانی- شهردار چمگردان م الف: 1389449

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

  والدت    با سعادت حضرت  رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(  را  تبریک  می گومیی

فراخوان مناقصه عمومی 

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.          

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

4 ماه

توسعه شبكه جمع آوري فاضالب 

محله هيستان منطقه خوراسگان  

)یک مرحله ای با ارزیابی فشرده (

19,990,807,2531,000 ,000,000
  2001001434000116

401-3- 219,2

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 

 درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/18  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/07/27چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/08/07شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/08/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 

الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تمــاس دفاتر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش

 ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

متالشی شدن 90 
سازمان جرم در اصفهان
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بولتون: 

آمریکا می تواند »پوتین« را ترور کند
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریــکا در دولت ترامپ پیشــنهاد کرد که اگــر والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه، جهنم هســته ای در اوکراین راه انداخت، آمریکا می تواند او را ترور کند.جان 
بولتون به ایستگاه رادیویی بریتانیایی LBC گفت: »ما باید روشن کنیم که اگر پوتین دستور استفاده از 
سالح هسته ای تاکتیکی را صادر کند، در واقع یک یادداشت خودکشی امضا کرده است. فکر می کنم 
این چیزی اســت که ممکن اســت برای بازدارندگی او در صورت قرار گرفتن در شرایط شدید الزم 
باشد.«مجری برنامه از بولتون پرسید که آیا منظورش از عبارت »یادداشت خودکشی« ترور است؟ 
بولتون در پاسخ گفت: »ما نمی توانیم اجازه استفاده از سالح های هسته ای در اوکراین یا هر جای دیگر 
را از سوی »تروریست« هایی مانند ایران، کره شمالی، و همچنین روسیه یا چین، بدون پاسخگویی 
شخصی که مسئول آن تصمیم بود، بدهیم.«او معتقد است که ایاالت متحده توانایی هدف قرار دادن 
رهبر روسیه را دارد و می گوید: من فکر می کنم پوتین این را می داند. می توانید از قاسم سلیمانی در ایران 
بپرسید که وقتی که ما تصمیم می گیریم، برای کسی که تهدیدی برای ایاالت متحده است، چه اتفاقی 
می افتد.او گفت که معتقد است تهدید هسته ای پوتین یک بلوف است، با این حال امکان استفاده از 
سالح هسته ای توسط پوتین در صورت فروپاشی نیروهای روسی در اوکراین یا گیر افتادن او در یک 

موقعیت دشوار سیاسی در کشور را رد نمی کند.
 

هشدار »بایدن« به »زلنسکی«: 

ناسپاس نباش!
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام سابق کاخ سفید گزارش داد، رییس جمهوری آمریکا به همتای 
اوکراینی خود هشدار داده که اگر او مدام درباره عدم کمک های کافی گالیه کند، درخواست مداوم از 
کنگره آمریکا برای گرفتن پول سخت می شود.به نقل از روزنامه واشنگتن پست، از زمان آغاز درگیری ها 
در فوریه ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهوری اوکراین و مقام های دولتش بارها از ایاالت متحده و 
کشورهای غربی دیگر خواسته اند تا کمک مالی و نظامی بیشتری اختصاص داده، تسلیحات بیشتری 
ارسال کرده و تحریم های سخت تری علیه روسیه اعمال کنند، به رغم این حقیقت که واشنگتن حجم 
قابل توجهی تا به امروز به اوکراین کمک کرده است.به گفته این مقام سابق کاخ سفید، بایدن و زلنسکی 
به طور منظم تلفنی گفت وگو می کنند و در برهه ای از زمان، رییس جمهوری آمریکا به همتای اوکراینی 
خود گفت که دیگر نگوید کمک ها کافی نیست»چون در این صورت ناسپاس به نظر می رسد«.جنت 
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفت که ایاالت متحــده در هفته های آینده پرداخت مبلغ ۴.۵ میلیارد 
دالری را که کنگره برای حمایت مســتقیم از اوکراین اختصاص داده است، آغاز خواهد کرد. در اوایل 
اکتبر، کاخ ســفید اعالم کرد بایدن سندی را امضا کرد ه که شــامل ۱۲.۴ میلیارد دالر کمک جدید به 

کی یف، از جمله ۴.۵ میلیارد دالر کمک اقتصادی به دولت اوکراین می شود.
 

المیادین:

 گروه های سیاسی عراق درباره رییس جمهور آینده توافق کرده اند
وبگاه شــبکه المیادین به نقل از منابع خود اعالم کرد که گروه های سیاســی عــراق درباره نامزدی 
»عبداللطیف رشــید« جهت تصدی جایگاه ریاســت جمهوری توافق کرده اند.منابع عراقی به وبگاه 
شبکه »المیادین« گفته اند که نیروهای سیاسی این کشور روی گزینه جدیدی برای ریاست جمهوری 
عراق به توافق رســیده اند.وبگاه شــبکه المیادین در این باره افزود: نیروهای سیاسی عراق پس از 
موافقت دو حزب مهم کرد، تاکید می کنند که روی نامزدی »عبداللطیف رشید« برای تصدی جایگاه 
ریاست جمهوری این کشور توافق کرده اند.در مقابل این منابع رســانه ای، وبگاه »الفرات نیوز« عراق 
گزارش داد که »غازی کاکایی« عضو اتحادیه میهنی در گفت وگو با این شبکه تاکید کرده »برهم صالح« 

رییس جمهور فعلی عراق، تنها گزینه مورد توافق کردها برای این جایگاه خواهد بود.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

راه عالج دشمنی ها، ایستادگی است

رهبر انقالب اســالمی در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
تاکید بر اینکه راه عالج دشمنی ها، ایستادگی است، تاکید کردند که حوادث 
جزئی حواس مسئوالن را از سازندگی پرت نکند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
صبح روز گذشــته در دیدار رییس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجمع را به لحاظ حضور افراد نخبه و مجرب و نگاه همه جانبه 
به مسائل کشور و وظایف اساسی که بر عهده آن است، مجموعه ای بسیار 
مهم برای جمهوری اسالمی دانستند.رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره 
به قضایای اخیر، اغتشاش های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن 
در مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و 
تاکید کردند: تا هنگامی که ملت در مســیر نظام اسالمی و ارزشهای دینی 
قرار دارد، این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها راه عالج آن ایستادگی 
است و مسئوالن کشور نیز مراقب باشند اینگونه مسائل آنها را از مسئولیت ها 
و وظایف اصلی در عرصه داخلــی و خارجی باز ندارد.ایشــان، مهم ترین 
مسئولیت مجمع را وظیفه »تشخیص مصلحت« خواندند و گفتند: مسئله 
مصلحت جزو مسائل درجه یک نظام و به تعبیر امام بزرگوار به قدری مهم 

است که غفلت از آن گاهی موجب شکست اسالم می شود.
رهبر انقالب، معرفی و معنا کردن »مصلحت« در مقابل »حقیقت و حکم 
شــریعت« را غلط دانســتند و با تاکید بر اینکه الزمه تشخیص صحیح، 
شناخت موضوع و شناخت مصلحت است، افزودند: در تعیین مصلحت 
باید به شیوه ای عمل شود که کامال اطمینان بخش باشد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای همچنین اعتبار قوانین مورد بررســی در مجمع را تا زمان جاری 
بودن مصلحت دانســتند و خاطرنشــان کردند: در موضوع سیاست های 
کلی نیز نباید نگاه افراطی یا تفریطی داشــت زیرا هم گنجاندن مســائل 
آرمانی و هر چیز مفید برای کشــور به عنوان سیاســت کلی نادرست است 
هم جزئی نگری و تعیین بعضی کمیت ها و وارد شدن در جزییات اجرایی 
و تقنینی.رهبر انقالب تعریف صحیح از سیاســت های کلی را »چارچوبی 
روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی به اهداف« 
خواندند و افزودند: بعضی از سیاست ها، ماندگار، اما برخی دیگر مختص 
یک دوره خاص و نیازمند به روزرســانی هستند.ایشان ، وظیفه نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی را مسئله ای ظریف دانستند و گفتند: گاهی 
شکایت می شود که این نظارت موجب قفل شدن کارها می شود در حالی که 
مالحظات و قواعد حقوقی باید به گونه ای در نظر گرفته شود که نظارت در 
عین جلوگیری از انحراف جهت گیری های قانونگذاری و اجرایی، موجب 

توقف یا تاخیر در امور نشود.
»اثربخشی سیاست های کلی« نکته پایانی مورد اشاره رهبر انقالب در این 
بخش بود.حضرت آیــت ا... خامنه ای در ادامه بــه قضایای اخیر و برخی 
اغتشاش های پراکنده اشــاره و به اعضای مجمع تشخیص مصلحت به 
عنوان افراد تاثیرگذار در اصالح امور و خنثی کردن نقشه دشمن، توصیه کردند 

در قبال این مسائل توجه کافی داشته باشند و از این مسائل عبور نکنند.
ایشان با تاکید بر اینکه در حوادث اخیر، نقش و دخالت دشمن برای همه 
و حتی برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشن و آشکار است، افزودند: 
این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست البته ممکن است از برخی 

زمینه ها استفاده کرده باشند؛ اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تالش 
برای اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راه های ساخت 
مواد آتش زا، اکنون کامال واضح و آشکار است.رهبر انقالب،  نکته مهم در این 
قضایا را »انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن« برشمردند و خاطرنشان 
کردند: ملت ایران در فاصله  زمانی کوتاه، حرکت های بزرگی انجام داد که 
۱۸۰ درجه در نقطه مقابل سیاست های اســتکبار جهانی بود و آنها ناچار به 
عکس العمل شدند و در همین چارچوب با برنامه ریزی و صرف پول، افرادی 
از جمله برخی سیاســیون در آمریکا، اروپا و برخی نقاط دیگر را به میدان 
آوردند.حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: این حرکت های عظیم نشان داد 
ملت ایران عالوه بر اینکه با نشاط، متدین و پایبند به ارزش ها و مسائل دینی 

است و کشور نیز حرکت رو به جلو خود را با شتاب ادامه می دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی اربعین و 
حرکت های مومنانه را نمونه ای از تدین، دین باوری و حرکت های بزرگ ملت 
ایران برشمردند و افزودند: در واقع ابتکار به دست ملت ایران بود و دشمن 

مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابلهانه و برنامه ریزی برای اغتشاش شد.
رهبر انقالب اســالمی با تاکید مجدد بر متفاوت بودن حکم کسانی که به 
خیابان ها آمدند، خاطرنشــان کردند: برخی از این افراد یا عامل دشــمن 
هستند یا اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی هم افراد 

هیجان زده هستند. در مورد دســته دوم باید کار فرهنگی انجام گیرد؛ اما 
درخصوص دسته اول، مسئوالن قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام 
دهند.حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی 
نکنید بله ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی 

شود؛ اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود.
ایشان تاکید کردند: تا زمانی که ملت ایران، پرچم اسالم را به دست گرفته 
و همراه نظام اسالمی است،  این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا 
خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز ایســتادگی است البته اینگونه نیست که 
بگوییم حرکت در مسیر اسالم، برای ما از جانب شیاطین دردسر درست کرده 
است زیرا آنهایی هم که در مسیر اسالم نیستند به نحو دیگری دچار دردسر از 
طرف شیاطین هستند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: ایستادگی 
ما در مقابل طراحی ها و دردسرسازی های شیاطین موجب توقف نمی شود 
و زمینه ساز حرکت رو به جلو خواهد شــد.حضرت آیت ا... خامنه ای یک 
توصیه نیز به مســئوالن کشــور کردند و گفتند: مراقب باشید این مسائل 
حواس شما را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانید.سازندگی ها 
و کارهای بزرگ اجرایی و قانون گذاری های کارآمد و کارهای بزرگ قضایی 
و مسائل مهم در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند 

و به لطف خدا اینگونه هم نخواهد شد.

وزیر خارجه عربستان در ارتباط با مذاکرات تهران 
و ریاض اظهارنظر کرد. به گزارش العربیه، »فیصل 
بن فرحان« وزیــر خارجه عربســتان در ارتباط با 
مذاکرات تهــران و ریاض گفت که ایــن رایزنی ها 
هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.وی افزود: 
در انتظار دور ششــم مذاکرات هستیم. بن فرحان 
همچنیــن تصمیم اخیر اوپک پــالس و توافق آن 
مبنی بر کاهش دو میلیون بشــکه ای تولید روزانه 
نفت از ابتدای ماه نوامبر آینده را تصمیم اقتصادی 

محض دانست.
وی گفت که این تصمیم اوپک پالس برای کاهش 

تولید نفت با اجتماع کشــورهای عضو اتخاذ شده 
است.وزیر خارجه عربســتان همچنین ادامه داد: 
کشورهای عضو اوپک پالس با مســئولیت رفتار 
کرده و تصمیم مناسب را اتخاذ کرده  اند و در جهت 
حفظ ثبات بــازار و تحقق منافــع تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان می کوشــند.فیصل بــن فرحان 
همچنین توضیح داد که روابط ریاض با واشنگتن 
تاریخی، راهبردی و در راستای حفظ امنیت و ثبات 
منطقه اســت.وزیر خارجه ســعودی همچنین به 
العربیه گفت:»همکاری های نظامی میان سعودی 
و آمریکا در خدمت به منافع دو کشــور است و در 

حفظ ثبات منطقه نقش دارد«.
وی در ادامه اظهار کرد: روابط دو کشــور سعودی و 
ایاالت متحده از آغاز روابط بین  دو کشــور روابطی 
ساختاری بوده است.بن فرحان در ارتباط با بحران 
جنگ روســیه و اوکرایــن، گفت: »می کوشــیم 
طرف های بحران اوکراین را بــه گفت وگو و توقف 

جنگ دعوت کنیم«.

اظهارات وزیر خارجه عربستان درباره مذاکرات با ایران: 

هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است

فعال سیاسی: 

دولت هیچ جا حضور ندارد
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: امروز دیگر فرار مغزها نداریم بلکه نسل نوجوان ما براساس آگاهی از وضعیت زندگی در کشورهای دیگر، به محض گیرآوردن فرصت 
مهاجرت می کنند چون به آینده امید ندارند.علی صوفی در گفت وگو با نامه نیوز درباره میزان افزایش امید جامعه به آینده بر اثر اقدامات دولت سیدابراهیم رییسی 
گفت: آقای رییسی بیان می کند که »امید تا حدودی در جامعه ایجاد شده است«، خوب بگوید کجا چنین اتفاقی افتاده است؟ وقتی می بینیم از زمان استقرار این 
دولت گرانی اوج گرفت، حجم نقدینگی باالرفت و تورم با شیب تند افزایش پیدا کرد. سفره مردم هر روز کوچک تر می شود و ارزش پول ملی کاهش می یابد.وی 
افزود: می بینیم همه شاخص ها منفی است و دولت هیچ جا حضور ندارد. هر روز که از خواب بلند می شویم قیمت ها در بازار بدون هیچ منطقی نسبت به روز قبل 
افزایش پیدا کرده اند و فروشندگان نیز هیچ ابایی از گران فروشی ندارند؛ تنها بهانه آنها این است که اگر جنس را به قیمت دیروز بفروشند، فردا نمی تواند جنس جدید 
جایگزین کنند. در هیچ کشور توسعه یافته و در حال توسعه چنین وضعیت بی ثباتی قیمت را شاهد نیستیم.این فعال اصالح طلب یادآور شد: آقای رییسی اگر می 
خواست به جامعه امید دهد در همان ابتدای دوره ریاست جمهور باید ثبات اقتصادی ایجاد می کرد، یعنی کاری می کرد تا قیمت ها در همان سطح باقی بمانند، نه 
آنکه در شعار انتخاباتی اش بگوید قیمت ارز را به ۱۰ هزار تومان می رساند؛ اما بعد از تحویل گرفتن دولت قیمت ارز ۲3 هزار تومانی به باالی 3۲ هزار تومان افزایش 

پیدا کند و اساس دولت هم هیچ پاسخی ندهد که چرا این طور شد.

خبر روز

وز عکس ر

تمرین مرکب 
دریایی ایران و 
عمان در شمال 

اقیانوس هند
تمریــن مرکــب امنیــت 
دریایی نیروهــای دریایی 
جمهــوری اســالمی ایران 
و نیروی دریایــی عمان در 
محدوده شــمال اقیانوس 
هند در آب های ســرزمینی 

عمان برگزار شد.

ارزیابی ابطحی از علت »کف خیابان آمدن سیاست«
یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد که جامعه مدنی از جمله زیرساخت های توسعه سیاسی است 
و می تواند اعتراضات را به صورت فنی بررســی کرده و آن را به حاکمیت منتقل کند.محمدعلی ابطحی 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که »مسیر جمع شدن سیاســت از خیابان ها در همه جای دنیا فراهم 
شده است«، اظهار کرد: برای شنیده شدن صدای اعتراض باید ابتدا از سوی حاکمیت ، اراده سیاسی 
وجود داشت باشد، نه این که فقط در موقع بحران بخواهند آن را خاموش کنند، بلکه باید جنس بحران و 
دلیل آن درک شود.وی ادامه داد: در مرحله بعد باید راهکار شنیده شدن اعتراض ایجاد شود. این همه 
سال درباره این موضوع صحبت شده، اما بخش هایی در کشــور زیر بار آن نرفته است. اگر زیرساخت 
توسعه سیاسی ایجاد شده باشد، اعتراضات به خیابان نمی آید. احزاب، اصناف و جامعه مدنی از جمله 
زیرساخت های توسعه سیاسی هستند و آن ها می توانند اعتراضات را به صورت فنی بررسی کرده و آن 
را به حاکمیت منتقل کنند و حتی براساس قانون اساسی، اعتراضات جمعی را راه اندازی کنند. در این 
بین نباید نگاه به آن ها ابزاری باشد؛ زیرا اگر جامعه مدنی واسطه اعتراضات باشند، اعتراضات در مسیر 

طبیعی خود حرکت می کند.
 

فرانسه، خواستار آزادی اتباع این کشور در ایران شد
وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگو با همتای ایرانی خود،  آزادی سریع اتباع فرانسوی را که در این کشور 
بازداشت هستند، خواستار شد.کاترین کولونا در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان درمورد وضعیت 
فرانسویانی که در ایران بازداشت شده اند، صحبت کرد و آزادی فوری آنان را خواستار شد.بر پایه بیانیه 
وزارت امور خارجه فرانسه،»او همچنین ماهیت غیرقابل قبول اعترافات تلویزیونی دو نفر از آنها را یادآوری 
کرد«.وزیر خارجه فرانسه همچنین به شدت آنچه را که »سرکوب « در ایران نامید محکوم کرد و از ایران 
خواست به تعهدات بین المللی که خود آنها را پذیرفته است به ویژه در منشور بین المللی مرتبط با حقوق 

مدنی و سیاسی، پایبند باشد.
 

انتقاد تند یک نماینده از »ضرغامی«
یک عضو فراکسیون روحانیت مجلس شــورای اسالمی نســبت به موضع اخیر وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتقادات تندی را مطرح کرد.محمدتقی 
نقدعلی، نماینده خمینی شهر گفت: ما در قدیم کفترباز داشیم که خیلی هم به کفتربازی عالقه داشتند؛ 
امروز هم عده ای توئیت باز داریم که نمونه های آن را در دولت قبل دیدیم و متاسفانه در دولت فعلی هم 
شاهد نمونه هایی از آن هستیم. این افراد به جای رسیدگی به امورات وزارت خانه تحت امرشان، شب و روز 
در حال توئیت بازی هستند.وی با اشاره به توئیت اخیر ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی گفت: اخیرا یکی از 
وزرا توئیتی منتشر کرده که در آن یکی از ضروریات دین را به شکل التزامی زیر سوال برده است. نقدعلی 
خطاب به رییس جمهوری بیان کرد: آقای رییس جمهور به این وزیــر بگویید که به حوزه کاری خودش 
همچون میراث فرهنگی رسیدگی کند نه اینکه شب و روز مشغول توئیت بازی باشد آن هم توئیت های که 

مربوط به حوزه کاری خودش نیست. 

علی  علیزاده: 

 وقتی یک مسئولی را عوض نمی کنیم فحشش را کل 
جمهوری اسالمی می خورد

علی  علیزاده، فعال رسانه ای با بیان اینکه ما اتفاقا چون زیر فشار جنگ دشمن هستیم موظفیم دو برابر 
حکمرانی مان را اصالح کنیم، گفت: وقتی یک معاون شهردار و شــهردار را عوض نمی کنیم فحشش را 
جمهوری اسالمی  می خورد. چرا باید چهارتا آدم کارگزار سطح پایین بروند پشت جمهوری اسالمی سنگر 

بگیرند که خودشان شغل هایشان را حفظ کنند و هزینه اش را جمهوری اسالمی بدهد.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 همچنان از ناآرامی ها 
و آشوب ها در ایران 
پشتیبانی می کنیم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم 
دخالت هــای واشــنگتن در امــور داخلی 
ایران اعــالم کرد که دولت بایــدن همچنان 
از ناآرامی ها و آشــوب ها در سراســر ایران 

پشتیبانی می کند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
عصر سه شــنبه به وقت محلی در نشستی 
خبری با تکرار پشــتیبانی و حمایت آمریکا 
از برهم زننــدگان نظم عمومی کــه آنان را 
معترضان خوانــد، گفت کــه در کنــار آنها 
می ایســتد و به اقداماتش برای پاســخگو 
کردن مقامــات جمهوری اســالمی ایران 
ادامه خواهد داد.بــه گــزارش ایرنا، جیل 
بایدن،  همســر رییس جمهــور آمریکا روز 
سه شــنبه به وقت محلی مدعی شد جهان 
شــعار»زن،  زندگی، آزادی« زنان شــجاع 
ایران را می شنود.همسر جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا با اشــاره به روز جهانی دختر 
در حمایــت از تــداوم ناآرامی هــا در ایران، 
گفت: زنان و دختران دلیر ایرانی با اقدامات 
شجاعانه و شعار زن، زندگی، آزادی صدای 
خــود را برای شــنیدن همه بلنــد کرده اند. 
بدانید که دنیا می بیند و ما گوش می دهیم.

باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا 
و همســرش میشــل اوباما نیز با انتشــار 
بیانیه ای بــه بهانه روز جهانــی دختر از این 

ناآرامی ها حمایت کردند.
آنهــا در بیانیــه ای مدعــی شــدند: ما در 
همبستگی با زنان و دختران شجاع ایرانی 
ایســتاده ایم کــه در این اعتراضــات الهام 

بخش جهان شده اند.
اوباما مدعی شــد آینده متعلق بــه زنان و 
دختــران ایران خواهــد بود که از ســکوت 
خودداری می کنند.جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی بایدن  نیز در تداوم دخالت های 
آمریکا در امور داخلی ایــران، گفت: جهان 
رخدادهایی را کــه در ایــران در حال وقوع 

است، مشاهده می کند. 

بین الملل
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استاندار اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از فاز نخست مجتمع 25 هزار رأسی
 منطقه عشایری جرقویه

ستاندار اصفهان از افتتاح و بهره برداری از فاز نخست مجتمع ۲۵ هزار رأسی منطقه عشایری جرقویه 
اصفهان خبر داد.سیدرضا مرتضوی در گفت و گو با بازار با اشاره به نقش عشایر در تامین امنیت غذایی 
مردم اظهار داشت: علت بسیاری از پیشرفت های کشور به پشتوانه عشایر و روستاییان است.وی با بیان 
اینکه شهرستان جرقویه بزرگ ترین شهر عشایرنشین استان اصفهان است، ابراز داشت: رفع مشکالت 
و چالش های موجود برای عشایر یکی از برنامه های مهم دولت و نمایندگان آن در استان اصفهان است.

استاندار اصفهان با اشاره به افتتاح و بهره برداری از مجتمع ۲۵ هزار رأسی منطقه عشایری جرقویه استان 
اصفهان تصریح کرد: امیدواریم با این اتفاق شایسته شــاهد رونق اقتصادی و رفع برخی از مشکالت 
عشایر استان باشیم.وی با اشاره به نقش غیور مردان عشایر در دفاع از مرز و کشور در برهه های مختلف 
تاریخ جمهوری اسالمی ایران گفت: عشایر در دفاع مقدس، پایدار کردن امنیت و رقم زدن اقتدار و صالبت 
کشور نقش بسزایی داشتند.مرتضوی تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید نسبت به ماموریت 
خود در زمینه ارتقای خدمت رسانی در بخش های مختلف و ایجاد رفاه مناسب در جامعه و به ویژه برای 

روستاییان و عشایر به ماموریت ها و وظایف خود به خوبی عمل کنند.
 

کاهش 50 درصدی میزان برداشت سیب پاییزه در اصفهان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود میزان برداشت سیب 
پاییزه استان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۰ هزار تن برسد که نســبت به پارسال  ۵۰ درصد کاهش خواهد 
داشت. احمدرضا رییس زاده  اظهار کرد: پیش بینی می شود میزان برداشت سیب پاییزه استان در سال 
۱۴۰۱ به حدود ۱۱۰هزار تن برسد که نسبت به سال گذشــته حدود ۵۰ درصد کاهش خواهد داشت.وی 
افزود: سطح کل باغات سیب استان ۲۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این مقدار ۱۸ هزار هکتار به سیب های 
زرد و قرمز پاییزه )گلدن و رد( و بقیه به ارقام گالب بهاره و پاییزه اختصاص دارد.رییس زاده تصریح کرد: 
بیش از ۹۰ درصد از باغات سیب استان در شهرستان سمیرم واقع شده است و در شهرستان های شهرضا، 
دهاقان، تیران و کرون، نطنز و برخی شهرستان های دیگر نیز باغات سیب در مساحت های کمتر وجود 
دارد.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تنش های دمایی در زمستان گذشته و 

بهار عامل اصلی کاهش گلدهی و عملکرد باغات سیب پاییزه استان در سال جاری بوده است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد مطرح کرد:

 افزایش قابل توجه اعتبارات شهرستان نجف آباد 
در حوزه راه و شهرسازی 

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد از افزایش اعتبارات حوزه راه و شهرسازی این شهرستان 
از ۴۵۰ میلیون تومان به ۵۶.۵ میلیارد تومان خبر داد.

 مرتضی فوالدی اظهار داشت: اعتبارات حوزه راه و شهرسازی این شهرستان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ 
میلیون تومان بود که با تالش و پیگیری های به عمل آمده به حدود ۵۶.۵ میلیاد تومان افزایش یافته 
است. وی افزود: این اعتبارات شامل ۱۳ میلیارد تومان اعتبار محرومیت زدایی، یک میلیارد تومان برای 
مدرسه صالح آباد، چهار میلیارد تومان برای روشنایی معابر سکونتگاه های غیررسمی، ۳.۵ میلیارد تومان 
ارزش قیر تحویلی برای آسفالت معابر محدوده های بافت فرسوده و ۳۵ میلیارد تومان برای احداث 
محور سه راهی مهردشت است. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد اذعان داشت: با توجه 
به پیگیری های مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای باند دوم 
سه راهی مهر دشت به حسین آباد  و انجام طراحی هشت کیلومتر از این پروژه به لطف خدا اجرای آن 

در سال جاری عملیاتی می شود.  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از »افزایش« و خبرگزاری ایرنا از »کاهش« نرخ بیکاری در استان خبر می دهند؛

در دنیای تو، نرخ بیکاری چند است؟!

هجدهم مهرماه باشگاه خبرنگاران جوان  پریا پارسادوست
بــه نقــل از مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان اصفهان از افزایش نرخ بیکاری در استان خبر داد .
»میثم مداحی« نرخ بیکاری استان اصفهان را ۱۲.۳ اعالم کرد و گفت: 
متاسفانه نرخ بیکاری در استان اصفهان رشد قابل مالحظه ای را نسبت 

به سال گذشته داشته است.
به گفته مداحی؛ علت افزایش نرخ بیکاری در اصفهان مهاجرت است 
که منجر به افزایش میزان تقاضای کار و کاهش تولید فرصت شــغلی 

می شود.
مداحی در عین حــال به این نکته هم اشــاره کرد کــه در حال حاضر 
کارفرمایان در استان اصفهان با مشکل کمبود نیروی کار کارگری رو به 
رو هســتند و برخی از واحد ها برای جبران کمبود نیرو استفاده از اتباع 

خارجی را در دستور کار دارند که دچار مشکالتی نیز هستند.
اما جالب اینجاســت که به فاصله یــک روز و در روز نوزدهم مهرماه، 
خبرگزاری دولتی »ایرنا« از »کاهش« نــرخ بیکاری در اصفهان خبر 
داد و نوشت: جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ 
بیکاری استان اصفهان در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشــته و همچنین بهار ۱۴۰۱، کاهش یافت و به ۱۰.۶ درصد رسید. به 
گزارش ایرنا، نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار تابســتان ســال ۱۴۰۱ 
حاکی از آن اســت که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در 
استان اصفهان، بیکار بوده اند که این شاخص نسبت به فصل مشابه در 

سال قبل ) تابستان ۱۴۰۰( معادل ۲ درصد کاهش یافته است.
بر این اســاس، بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ســاله و بیشتر استان 
اصفهان در تابستان ۱۴۰۱ نشــان می دهد که این شاخص در مقایسه 
با بهار امســال نیز که ۱۲.۳ درصد بود، معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته 

است.
همچنین نسبت اشتغال در این استان در تابستان امسال با ۱.۶ درصد 
افزایش نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تابستان ۱۴۰۰( از ۳۶.۱ به 

۳۷.۷ درصد رسیده است.
در تابســتان ۱۴۰۱ به میزان ۴۲.۲ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 
اســتان اصفهان از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند که بررســی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن است که این نرخ نســبت به فصل مشابه در سال قبل  ۰.۹ 

درصد افزایش یافته است.

اما در حالی کــه میثم مداحــی »مهاجــرت« و در واقــع »اتباع« را 
یکــی از عوامل اصلــی افزایش نرخ بیــکاری در اصفهــان می داند، 
امیر کیــوان آرا، کارشــناس طــرح نیــروی کار ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهــان، عللی را برای آنچه کــه »کاهش نرخ 
بیکاری« در این اســتان مــی داند، برشــمرده و از جملــه این علل، 
کاهــش محدودیت های کرونا و بــه دنبال آن رونق گرفتن مشــاغل 
 خدماتی به ویژه در بخش گردشگری، صنعتی و تا حدودی کشاورزی 
بوده است. این کارشــناس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همچنین معتقد است بخش های فرآورده های غذایی و لبنی و روغن 
های خوراکی که با حذف ارز ترجیحی دچار رکود شده بود، در تابستان 

امسال رونق گرفته است. 
اما افزایش ســن بیکاری هم از دیگر نکات جالب توجهی اســت که 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان به آن اشاره کرده و به گفته 
مداحی، همچنان پای مهاجرت اتباع به استان درمیان است. به گفته 
مداحی، بیشترین جامعه بیکاری استان از ۱۵ تا ۳۵ سال است.گفتنی 
است؛ نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۴۰۱، ۹.۲ درصد بوده که نرخ بیکاری 

استان اصفهان از میانگین کشور بیشتر هم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: رونق پایدار اقتصادی در این اســتان در گرو 
توسعه گردشگری اســت و می توان با برنامه ریزی 
کارشناسی شــده و تســهیل فرآیندها به این مهم 
دســت یافت.به گزارش ایرنــا، امیررضا نقش در 
بازدید از هتل های در حال ســاخت شهر اصفهان با 
بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری بدون در نظر 
گرفتن زیرساخت های این حوزه محقق نمی شود، 
گفت: نخســتین گام برای توسعه زیرساخت های 
گردشــگری ایجاد و توســعه اماکن اقامتی مانند 
هتل هاســت.معاون هماهنگــی امــور اقتصادی 

اســتاندار اصفهان افزود: از سویی بخشی از تجربه 
زیست گردشگر در این اماکن اقامتی رقم می خورد 
و ایجاد توازن میان زیرساخت ها و پذیرش گردشگر 
می تواند به ایجاد توســعه پایدار گردشگری منجر 
شود.وی با اشاره به اینکه هم اینک ۲۰ هتل در استان 
اصفهان  با هزینه ای بالغ بــر ۱۵ هزار میلیارد تومان 
در حال ساخت است، گفت: از این تعداد ۶ هتل در 
شهر اصفهان در حال ســاخت است که این هتل ها 
به ۲ هتل پنج ستاره، یک هتل چهار ستاره و ۳ هتل 
سه ستاره تقسیم می شود.نقش خاطرنشان کرد: 
هتل هایی که مورد بررســی و بازدید قــرار گرفتند 
باالی ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند و از ۲ ماه 
تا یک ســال آینده به بهره برداری خواهند رســید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
پیش بینی کرد که با بهره برداری از این هتل ها یک 

هزار و ۵۰۰ تخت به هتل های اقامتی استان اصفهان 
افزوده شود.وی درباره مشکالت سازندگان هتل ها 
گفت: بیشتر مشکالت مربوط به تامین مالی ساخت 
و بهره برداری از هتل هاست که درباره تسهیالتی که 
می توان بــه صاحبان هتل ها ارائــه داد، گفت وگو و 
تبادل نظر شده است.نقش، نوید اشتغال زایی برای 
۶۰۰ تا یک هزار نفر به صورت مســتقیم را در صورت 
بهره برداری از این هتل ها داد و گفت: توسعه اقتصاد 
گردشــگری نقش مستقیمی در توســعه اقتصاد 
استان دارد و از این رو تالش خواهیم کرد با تسهیل 
امور و حمایت از بخش خصوصی به رونق این حوزه 
کمک کنیم.به گزارش ایرنا، ایــن بازدید میدانی با 
هدف بررسی پیشــرفت فیزیکی هتل های در حال 
ســاخت اصفهان و گفت وگــو با ســرمایه گذاران و 

مالکان آن انجام شد.

معاون استاندار:

 رونق اقتصادی اصفهان در گرو توسعه گردشگری است

گزارش روز

در حالی که میثم مداحی »مهاجرت« و در واقع »اتباع« 
را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در اصفهان 
می داند، امیر کیوان آرا، کارشناس طرح نیروی کار 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، عللی را 
برای آنچه که »کاهش نرخ بیکاری« در این استان می 

داند، برشمرده است

رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:

جاده کنارگذر آران و بیدگل مطالبه مردم است
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل گفت: مهم ترین مطالبه مردم، احداث جاده 
کنارگذر آران و بیدگل اســت که دو هفته پیش پیمانکار آن انتخاب شد.امیرحســین عصارزاده 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: پروژه کنارگذر آران و بیدگل نیاز به اعتبــار دارد که اعتبار آن هنوز 
ابالغ نشده است. احداث جاده کنارگذر آران و بیدگل و اتصال آن به سه راه چرمشهر استان تهران 
مهم ترین مطالبه مــردم در حوزه راه و 
شهرســازی بوده که در حــال پیگیری 
اســت. مناقصات طراحی جاده برگزار 
شــده و دو هفته پیش پیمانکار آن نیز 
انتخاب شده است تا فاز دوم طراحی را 
انجام دهند.وی افزود: عملیات احداث 
جــاده ابوزیدآباد بــه کاشــان به یک 
موسسه خیریه واگذار شــده است که 
به دنبال جذب اعتبارات آن نیز هستیم. 
ساخت پل های این جاده در حال انجام 
است و تاکنون ۶ کیلومتر از این جاده به 
طور تقریبی احداث شده و امسال ۲ کیلومتر آن آسفالت شده است. همچنین بیش از ۴ کیلومتر 
جاده قاسم آباد به حسین آباد بعد از ۸ سال آســفالت و خط کشی آن انجام شد و اکنون در حال 
نصب عالئم راهنمایی و رانندگی هستیم.رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان آران و بیدگل، 
گفت: اعتبارات حوزه راه همیشه در پایان تیرماه ابالغ می شد که مجلس زمان تخصیص اعتبارات 

را تا آخر مهرماه تعیین کرد که هنوز اعتبارات این بخش ابالغ نشده است.
 

صنعت گل محمدی کاشان نیازمند حمایت مسئوالن
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشــان، گل محمدی یکی از محصوالت معروف در منطقه کاشان 
است که شهرت عام و خاص دارد و هر ساله گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور به سمت 
منطقه کاشان جذب می کند.این موضوع باعث شــده تا کاشان به یکی از قطب های گل محمدی 
در کشور تبدیل شده و کاشت گل محمدی در شهرها و روستاهای این منطقه انجام  شود که ارزش 
افزوده قابل توجهی نیز برای کاشان به دنبال دارد.رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان در 
این زمینه با بیان اینکه متوسط برداشت گل محمدی در هر هکتار حدود چهار هزار تن است، اظهار 
داشت: حدود دو هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کاشان زیر کشــت گل محمدی قرار دارد.وی با بیان 
اینکه در صورت عدم وقوع حوادث غیرمترقبه می توان تا ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلســتان های 
کاشان برداشــت کرد، افزود: محصوالت مربوط به گل محمدی کشت شده در کاشان دارای یکی 

از باکیفیت ترین نمونه ها در سطح ایران است.
  رضا مظلومی ضمن اشــاره به ویژگی هــای گل محمدی و ســازگاری این محصــول در مناطق

 با شرایط تنش آبی ابراز داشــت: چهار هزار و ۳۰۰ نفر در کارگاه های سنتی و صنعتی گالب گیری 
 منطقه کاشــان مشــغول به کار هســتند.وی با بیان اینکه در ایام گل و گالب بیــش از ۲۵۰ هزار 
 نفر روز کارگر مشغول به کار هستند، گفت: ســاالنه بیش از ۲۰ میلیون لیتر گالب و یک هزار و ۳۰۰

  لیتر اســانس گل محمدی در شهرســتان کاشــان تولید می شود و گلســتان های کاشان عالوه 
بر تامین مواد اولیه واحدهای فعال در منطقه، ســایر نقاط را از لحاظ گل محمدی تامین می کند.

 وی، میزان صادرات محصــوالت گل محمدی ایــران را کمتر از ۱۰ میلیون دالر دانســت و افزود: 
کاشــان قطب تولید گل محمدی در کشــور اســت و از طرف دیگر حدود ۷۰ درصد برداشت گل 

محمدی جهان در ایران است.

کافه اقتصاد

اخبار

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع در تهران با حضور فعاالن اصفهانی در حال برگزاری است.
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع در تهران در متراژ ۲۶ هزار و ۴۴۸ متر مربع با حضور ۴۱۶ شرکت داخلی 
و ۱۲ شرکت خارجی از کشور های چین، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، تایلند، اسپانیا، کره جنوبی، دانمارک و روسیه برگزار شده است.از آنجایی که اصفهان با تولید انبوه 
محصوالت صنعت تاسیسات به عنوان پایتخت تولید لوله و اتصاالت ساختمان و تاسیسات ایران شــناخته می شود، امسال شرکت های این استان حضور 
فعال و پر رنگی در بیست و یکیمن نمایشگاه بین اللملی تهران دارند.یکی از علت های محبوبیت مصرف کنندگان در استفاده از تولیدات صنعت تاسیسات این 
استان به کارگیری ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و تولید محصول با کیفیت و بهره گیری از فن آوری های روز است.بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 

تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران تا ۲۲ مهرماه دایر است.

حضور قدرتمند شرکت های اصفهانی در نمایشگاه پایتخت

برداشت برنج در خرم آباد
هر ســاله ۶ هزار هکتار زمین های زراعی 
در لرستان زیر کشــت برنج می رود که در 
سال جاری به علت افت محسوس منابع 
آبی زیرزمینــی و روان آب ها، برنجکاران 
با معضل آب مواجه می شوند. در مناطق 
چغلونــدی، درود، خــرم آبــاد و چگنی 
برداشــت صورت می گیرد. کار کاشــت 
نشــاء برنج خردادماه آغاز، و برداشــت 
این محصول در اواخر شهریور ماه و اوایل 

مهرماه انجام می شود.

وز عکس ر

بی توجهی بانک ها به برنامه بخش مسکن؛
بانک ها به روی خودشان 

نمی آورند!
در حالی ۸۲ درصد از ســهم بانک مسکن در 
پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن 
محقق شده که ســایر بانک ها که موظف به 
پرداخت ۲۰ درصد از تسهیالت سالیانه خود 
به بخش مسکن هســتند عملکرد چندانی 
در این زمینه ارائه نداده اند و به نظر می رســد 
تمایلی بــرای وام دادن به بخش مســکن 
ندارند. به گزارش ایسنا، سهمیه سال جاری 
بانک مسکن در انعقاد قرارداد طرح نهضت 
ملی مسکن ۲۱۰ هزار واحد عنوان شده که بنا 
به گفته علی عسکری ، سرپرست این بانک، 
بالغ بر ۸۲ درصــد از تکالیف محوله به انجام 
رســیده و مابقی در مرحله تکمیــل پرونده 

ارسال به دفترخانه است.
با توجه به آمــار وام دهی بانک مســکن به 
یکــی از بــزرگ تریــن پروژه هــای دولت 
ســیزدهم به نظر می رســد منابع این بانک 
در حال ته کشیدن است و انتظار می رود ۲۶ 
بانک و موسســه مالی اعتباری که تکالیفی 
درخصوص پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
منابع این طرح بــر عهده دارند، نســبت به 
پرداخت وام به بخش مســکن اقدام کنند. 
اما به جز یکی دو بانک کــه مبالغ ناچیزی را 
متعهد شده اند هنوز کارنامه مشخصی در این 

زمینه توسط سایر بانک ها ارائه نشده است.
عــدم همکاری سیســتم بانکــی در تامین 
منابــع پروژه نهضــت ملی مســکن، انتقاد 
مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس را در 
پی دارد. مدتی قبل رســتم قاسمی، وزیر راه 
و شهرســازی از جریمه برای بانک هایی که 
به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید 

و تامین مسکن عمل نکنند، سخن گفت.
از ســوی دیگر برخی کارشناســان معتقدند 
بانک ها منابع کافی برای اختصاص به طرح 
نهضت ملی مسکن ندارند. مجید نیک نژاد، 
فعال صنعت ســاختمان در این خصوص به 
ایسنا گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است 
و نباید او را مجبور کنیم خارج از توان خود به 

بخشهای اقتصادی وام بدهد.

عکس: ایسنا
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مفاد آراء
7/91 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2100 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای الياس کاظمی 
ونهری  به شناسنامه شماره 3 کدملی 1111329915 صادره فرزند عباس در ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 178/47 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2964 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1384416  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/92 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1989 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت آقای 
محمد ملک محمد دســتجردی  به شناسنامه شــماره 2831 کدملی 1289122271 
صــادره اصفهان فرزند اصغر در ششــدانگ يکبــاب خانه  به مســاحت 192/19 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 138 فرعی از 4483  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان و ملک مورد تقاضا مع الواســطه و به موجب بيع نامه 
عادی از طرف آقای محمد حســن نژاد فرزنــد باقر به آقای محمــد علی ملک محمد 
دســتجردی و نيز به موجب بيع نامه عادی از طــرف نامبرده اخيرالذکــر به متقاضی 
واگذار شــده اســت و متقاضی نيز به موجب يک فقره استشــهاديه محلی که به تاييد 
 شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی )باقر حسن بزی دستجردی که

 نام خانوادگی وی از حسن بزی به حسن نژاد تغيير نموده است(  دسترسی ندارد.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383060  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/93 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2103 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای کريم 
محمودی ده چشمه  به شناسنامه شــماره 2 کدملی 4679496118 صادره فرزند يداله 
در ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 239/50 متر مربع پالک شماره 4421 باقيمانده 
) طبق سيستم جامع امالک به پالک 4421/42 استاندارد شده است(  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 
ثبتی گرديده است ) و متقاضی به موجب درخواست مورخ 1401/4/12 تقاضای حذف 
بهای ثمنيه اعيانی را نموده اســت و با مرکز کارشناسان رســمی دادگستری اصفهان 
مکاتبه گرديد که به موجب نامه شــماره 1401-20-1572 مورخ 1401/4/28 اعالم 
نموده : » با توجه فوت محمد حســين ضيايی طبق گواهی انحصار وراثت 367 مورخ 
1360/2/8 و تحقق و تعلق بها ثمنيه اعيانی به همسر محمد حسين ضيايی بنام بانو قمر 
آغا ضيايی جدول و شــاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ارزش ثمنيه 
اعيانی محل موصوف ســه ميليون و نهصد و نود و دو هزار و نهصد و چهل و پنج ريال 
تعيين می گردد.« و متقاضی مبلغ مذکور را در مورخ 1401/4/30 به حساب سپرده اداره 

کل امور مالی و ذيحسابی سازمان ثبت واريز نموده است(.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383026  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/94 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

-  برابر رای شــماره 1745 مــورخ 1401/06/05 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکيــت آقای دانيال عبادی به شناســنامه شــماره 4619 کدملــی 1292755970 
صــادره اصفهــان فرزنــد مجيــد در ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ يکباب 
خانه  بــه مســاحت 74/96  متر مربــع ) که مقــدار 13/87 متر در حــد جنوب عقب 
نشــينی آتی دارد و تا زمان تخريــب و بازســازی در اختيار مالک می باشــد(پالک 
 شــماره 3083 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان

 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی  از طرف خانم شوکت جوادی )مالک رسمی( 
خريداری گرديده است.

-  برابر رای شماره 1994 مورخ 1401/06/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی رضائی 
 حسين آبادی   به شناســنامه شــماره 2746 کدملی 1289089590 صادره اصفهان

 فرزند ســيف اله در ســه دانگ مشــاع از   ششــدانگ يکبــاب خانه  به مســاحت 
74/96  متــر مربــع ) کــه مقــدار 13/87 متــر در حــد جنــوب عقــب نشــينی 
آتــی دارد و تا زمــان تخريب و بازســازی در اختيار مالک می باشــد(پالک شــماره 
3083 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 5 حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهان 
 مــع الواســطه و به موجــب بيــع نامه عــادی  از طــرف خانــم شــوکت جوادی

 )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می تواننــد از تاريخ انتشــار اولين  آگهــی به مدت دو مــاه اعتراض خــود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضايی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383009  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/95  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6960 - 1401/06/17 هيات اول آقای سيد کامران موسوی   به 
شناسنامه شــماره 3 کدملي 6209909795 صادره باغ بهادران  فرزند سيد مجتبی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 141/29 متر مربع پالک شماره  308 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه احمد 

انصاری ثبت در سامانه امالک 
رديف 2- راي شماره 6961 - 1401/06/17 هيات اول آقای سيد کامران موسوی   به 
شناسنامه شــماره 3 کدملي 6209909795 صادره باغ بهادران  فرزند سيد مجتبی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 156/95 متر مربع پالک شماره  308 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه احمد 

انصاری ثبت در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1385117  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/96 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302023000592 مورخ 1401/06/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم بتول صمدانی فرزند تقی بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان در يکباب خانه 
به مساحت 35/65 متر مربع مفروزی از پالک 65 فرعی از 3295  اصلی واقع در بخش 
4 اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان طبق صفحه 449 دفتر 144 و صفحه 64 

دفتر 13 محرز گرديده است.
لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ 
 رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.

بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکيت صادرخواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

 م الــف: 1385056  ابوالفضل ريحانــی رئيس منطقــه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
7/97 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2392 14016030200700 مورخ 01 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســن جان قنبری فرزند مرادجان بشماره شناسنامه 62 وکدملی 
5558805250 صادره از کوهرنگ درششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی  
به مســاحت  75 / 207 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان 
خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حســین دولت آبادی محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384507 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/98 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2579 14016030200700 مــورخ 14 / 06 / 1401  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعیدتوکلی گارماســه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
22 وکدملی 1111382999 صادره از فالورجان درششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور باکاربری زراعی به مســاحت  92 / 623 مترمربــع پالک 417 اصلی 
واقع در خیرآباد خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای علی اکبررئیسی 
خیرآبادی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384551 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

معرفی یکی از زیباترین خانه های تاریخی اصفهان؛

قصه خانه منجم ناصرالدین شاه

 خانه های تاریخی اصفهان از جذاب ترین دیدنی های این شــهر و اســتان محسوب می شوند. 
خانه هایی که عطر و بوی گذشــته ها هنوز در آن ها موج می زند و برخی از آن ها با تغییر کاربری 
این روزها تبدیل به کافه شده اند و می توانید لذت نوشــیدن یک استکان چای را در آن ها تجربه 
کنید.یکی از این خانه های تاریخی در شــهر اصفهان ، خانه »مالباشــی« است. مال باشی، منجم 
ناصر الدین شاه بود که برای ماموریتی به اصفهان فرستاده شد. خانه مال باشی اصفهان در آن زمان 
چندان بزرگ یا زیبا نبود؛ اما موقعیت بسیار خوبی در میان خانه های دیگر سیاسیون و روحانیون 
اصفهان داشــت. مثال خانه ملک التجار یا خانه آقا نجفی آخوند تنها چند قدم تا این خانه فاصله 
داشت. مالباشی به دستور دولت وقت در این خانه مقیم شد.زمانی که مالباشی به این عمارت پا 
گذاشت، این خانه تنها شــامل دو پنج دری و یک بخش زمستان نشین بود که از دوره زندیه باقی 
مانده بود. در نتیجه خانه ای بسیار کم اهمیت جلوه می کرد، ولی با آمدن مالباشی اوضاع این خانه 
تغییر کرد.  بخش شاه نشین و اتاق ۹ دری به این خانه اضافه شد. این دو بخش جدید، هم اکنون 
یکی از مهم ترین و جذاب ترین اتاق های این عمارت و خانه مال باشــی اصفهان هســتند. بیشتر 
عکس هایی که در اینترنت می بینید از این اتاق ها گرفته شده است.   این عمارت در واقع نمونه ای 
جذاب از معماری خانه های ایرانی اســت، خانه به معنی اینکه واقعا در آن ها زندگی می کرده اند 
و به زندگی مردم عادی زمان خود نزدیک بوده اند. از این جهت خانه مال باشی می تواند زاویه نو و 
تازه ای را از اصفهان برای شما روشن کند. خانه به دو بخش کلی تقسیم می شود فضاهای زندگی 
و فضاهای خدماتی، در فضای زندگی فضا گرم و صمیمی، پر انرژی گشوده و با نورگیری باالست 
و در فضاهای خدماتی اتاق هایی برای اســتراحت و کارهای اندرونی است که در آن فضا بسته تر، 

جدی و سردتر است. 

خانه تاریخی نوریان نجف آباد
خانه تاریخی نوریــان نجف آباد یا مکتب خانــه علوم خواجه نصیر الدین طوســی یکی دیگر 
از آثار باســتانی، فرهنگی و گردشگری شهرســتان نجف آباد اســت که توجه عموم افراد، هم 
ساکنین شهرســتان و هم گردشــگران را به خود اختصاص داده اســت.این خانه تاریخی نیز 
مانند خانه تاریخی و موزه مردم شناســی مهرپرور، مربوط به اواخــر دوره قاجار و اوایل آغاز 
دوره پهلوی است. این خانه تاریخی در سال 13۹4 توسط شهرداری نجف آباد مورد تملک قرار 
گرفت و بازســازی و مرمت شــد.آدرس دقیق خانه تاریخی نوریان نجف آباد : اصفهان، نجف 
آباد، خیابان گلبهار، کوچه خواجه نصیر الدین طوســی، کوچه شــهید محمد معین. مساحت 
خانه تاریخی نوریان به 1163 متر مربع می رســد. این خانه قدیمــی، دارای دو بخش اصلی 
است که یکی از آن ها شــاه نشــین و دیگری بخش خلوت جنبی آن اســت که در شرق این 
خانه قرار دارد. الزم به ذکر اســت که این خانه به ســبک خانه های فالت مرکزی ایران ساخته 
شــده اســت.ورودی خانه نوریان در ضلع جنوبی آن قرار دارد، همچنین مانند خانه تاریخی و 
موزه مردم شناســی مهرپرور، دارای هشتی است، هشت این خانه شــامل قلوه سنگ هایی 
به مســاحت 16 متر مربع اســت.این ورودی ، بخش خارجی را به بخش داخلی خانه متصل 
می کند.حیاط خانه قدیمی و تاریخــی، دارای باغچه های به صورت قرینه اســت، حوضی که 
 در وسط آن قرار دارد از جنس سنگ است، اما شــکل قلب گونه آن زیبایی این خانه را چندین

 برابر کرده است.
بخش شاه نشین آن به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد از دیگر بخش های این خانه 
متمایز شده اســت. ســر ســتون هایی با تزیینات گل های ختایی و چدنی به سبک کورنتی، 
پنجره های بازشو با شیشه های الوان، سقف تزیین شده با تزیینات گره هندسی هشت، سرمه 
دان و شومینه گچبری از ویژگی های اتاق های این خانه است. بین بخش شاه نشین و بخش 
خلوت جنبی خانه تاریخی نوریان، مکان هایی مخصوص اقامت در فصل تابســتان بوده است 

که اتاق های اندرونی نام دارد.

پیشنهاد روز
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مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان:

کتابخانه های عمومی باید به شبکه فرهنگی با فعالیت 
چندمنظوره تبدیل شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهــان گفت: کارکــرد کتابخانه ها باید از یک ســالن صرف برای 
مطالعه یا به امانت گرفتن کتاب، به شــبکه ای فرهنگی بــا فعالیت های چندمنظــوره تغییر کند.

حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از اولویت های این نهاد 
در استان، تبدیل کتابخانه ها به مکانی فرهنگی و اجتماعی با امکان دسترسی برای عموم مردم است. 
وی اظهار داشت: درمجموع کتابخانه های استان اصفهان باید از این شاخص برخوردار شوند که همه 
افراد جدای از سن، جنس و قشر بتوانند از امکانات فرهنگی و اجتماعی آن بهره مند شوند.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: در زمان حاضر بالغ بر ۳۰۰ کتابخانه عمومی و مشارکتی در استان 
وجود دارد که ســهم فراوانی در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بین مــردم این خطه دارند.وی 
خاطرنشان کرد: تعامل با سایر دستگاه های فرهنگی مانند آموزش وپرورش و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و درمجموع چندمنظوره کردن کتابخانه های عمومی، تاثیر بسیاری در افزایش جذب 
مراجع به این مکان فرهنگی دارد.حجت االسالم معتمدی افزود: از سویی باید با ایجاد جذابیت های 
فیزیکی و محتوایی در فضا، مبلمان و تجهیزات و همچنین تنوع عناوین کتاب های قابل ارائه، امکان 

جذب و نگهداری مراجع فراهم شود.
 

راه اندازی طرح آگاه سازی زنان و دختران با تاکید بر خودمراقبتی
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت:طرح آگاه سازی زنان و دختران ۱۳ تا ۴۰ سال 
با تاکید بر خود مراقبتی کلید خورد.علی اکبر ابراهیمی بیان داشــت: معاونت پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی با اســتفاده از نتایج حاصل از پیمایــش و مطالعات ملی رصد آســیب های اجتماعی طرح 
آگاه سازی دختران و زنان با تاکید بر خود مراقبتی را راه اندازی کرده است.وی افزود: این طرح در ذیل 
عنوان برنامه های مشارکت اجتماعی تالش می کند با به کارگیری رویکرد همیاری، ضمن ایجاد زمینه های 
مساعد برای رشد شخصیت زنان و دختران و احیای حقوق مادی و معنوی آنها، خدماتی را برای پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی بخصوص در سطح پیشگیری اولیه را طراحی و تامین کند. به نحوی که تالش برای 
پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرا بخشی 
مبنای عمل قرار گیرد.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود: طرح آگاه سازی زنان و 
دختران با تاکید بر خود مراقبتی؛ فعالیتی است هدفمند که با تاکیـد بر کرامت انسانی سـعی در ارتقـای 
دانش وآگـاهی، عزت نفس و خودشـکوفایی بـانوان و دختران دارای دامنه سـنی ۴۰-۱۳ سال در حوزه 

مسائل روانی اجتماعی و پیشــگیری از آســیب هـای اجتماعی دارد.
 

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
متالشی شدن 90 سازمان جرم در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از متالشی شدن 9۰ سازمان جرم از ابتدای سال تاکنون در این استان 
خبر داد.حسین ترکیان با اشاره به شرایط خاص استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در کشور، اصفهان را 
جزو استان های برتر در حوزه مقابله با سرقت دانست و اظهار داشت: در بحث پیشگیری از سرقت به غیر 
از سازمان انتظامی کشور، ۲۶ سازمان و نهاد دیگر نقش دارند که اگر به درستی ایفای نقش کنند، بخش 
مهمی از سرقت ها پیشگیری خواهد شد.وی افزود: شرایط استان در حوزه جرائم مهمه و خشن کنترل 
شده است و حتی در جرائم مهمه مثل سرقت منزل و کیف قاپی و سایر موارد شاهد کاهش وقوع بوده ایم 
ولی در حوزه سرقت های خرد افزایش وقوع داشــته ایم.ترکیان با اشاره به تدابیر صورت گرفته در حوزه 
جرائم خشن و به عنف گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 9۰ سازمان جرم متالشی شده که ۱۰ درصد آن 
را باندهای سرقت همراه با خشونت شامل می شود و با تالش های مستمر و اقدامات هوشمندانه پلیس 

آگاهی ۳ باند سرقت مسلحانه نیز در این مدت شناسایی و دستگیر شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید از اول سال تا ۱۸ مهرماه امسال تعداد 
روزهای هوای پاک اصفهان صفر بوده است؛

سهم صفر اصفهان از هوای پاک

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعالم اینکه از اول سال تا ۱۸ 
مهرماه امسال تعداد روزهای هوای پاک اصفهان صفر بوده، گفت: تعداد 
روزهای قابل قبول ۱۱9، ناســالم برای گروه های حســاس ۷۸ و ناسالم 
برای عموم ۷ روز بوده است.منصور شیشــه فروش در گفت وگو با ایسنا 
به مناســبت روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی، اظهــار کرد: باتوجه به 
تغییرات اقلیمی در سال های گذشــته در جهان، شدت مخاطرات طبیعی 
افزایش یافته و اثراتی بر کشورها داشته است، بر همین اساس کشورهای 
دنیا همواره برنامه هایی برای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی دارند.وی با 
اشاره به قرارگیری ایران در کمربند لرزه خیز و کمربند خشک و نیمه خشک، 
گفت:۵۰ نوع مخاطره در کشور سابقه وقوع دارد.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به تصویب قانون مدیریت بحران در سال 
9۸ و ابالغ آن به دستگاه های اجرایی، گفت: این قانون سندباالدستی در 
جهت تعیین وظایف هر بخش در حوزه مدیریت بحران اســت، همچنین 
سیاست های کلی نظام در کاهش اثرات بالیای طبیعی توسط مقام معظم 
رهبری به تصویب رسیده و در سال های گذشته سیاست های کلی در حوزه 
پیشــگیری و کنترل حوادث به همه بخش ها ابالغ شده است. تاکید این 
سیاست ها بر پیشگیری از حوادث و آماده بودن جامعه در برابر مخاطرات، 
تاکید بر آموزش، اجرای طرح های پایش، نظارت و پیشــگیری از بالیا و 

حوادث است.وی با بیان اینکه حوادثی از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی، 
فرونشست زمین، آلودگی هوا و گرد و غبار در کشور ما سابقه بیشتری دارد، 
افزود: در قانونی که تصویب شده وظایف هر دستگاه مشخص شده، ازجمله 
اینکه همه دســتگاه ها موظف به آموزش گروه ها در برابر حوادث هستند، 
همه بخش ها باید در برابر مخاطرات بیمه شوند، در زمان وقوع بحران، همه 
مکلف اند امکانات خود را برای کنترل حوادث در اختیار مدیریت بحران قرار 
دهند، همه دستگاه ها باید ساز و کار کاهش خطر و پاسخ به بحران را تدوین 
کنند، همه دستگاه ها مکلف اند قبل از تدوین طرح های توسعه ای، پیوست 
کاهش خطر داشته باشند.شیشــه فروش با اعالم اینکه استان اصفهان 
طی ۲۰ سال گذشته تحت تاثیر شــدیدترین خشکسالی ها بوده، تصریح 
کرد: هم اکنون 9۸ درصد از مساحت اســتان تحت تاثیر خشکسالی و کم 
آبی است. اثرات این خشکسالی کم بارشی، کاهش سطح منابع آب های 
زیرزمینی، تغییر و کیفیت کاهش آب های زیرزمینی، خشــکی رودخانه 
زاینده رود و تشدید شرایط کانون های فرسایش بادی است. در حال حاضر 
۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی کشت نشــده و ۱۲ هزار هکتار از باغات 
استان تحت تنش اســت، بخش زیادی از فضای سبز در نوار زاینده رود به 
علت خشکی زاینده رود دچار چالش شــده و تنش دمایی و هجوم آفات 
بالغ بر ۶۰۰ درخت را تحت تاثیر قرار داده است. در عرصه های محیط زیست 

نیز شاهد از بین رفتن گونه های گیاهی نادر و به خطر افتادن حیات گونه های 
جانوری هستیم. تامین آب برخی از مناطق عشایری و روستایی استان نیز 
از طریق تانکر انجام می شود.وی به تشدید کانون های گرد و غبار و فرسایش 
بادی اشاره و اظهار کرد: در ۱۴ شهرستان استان، ۱9 کانون فرسایش بادی 
شناسایی شده بود، اما با خشکی زاینده رود کانون های نقطه ای نیز در مناطق 
مرکزی استان مشهود شــد و با کمترین وزش باد می بینیم که گرد و غبار 
خیزش می کند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعالم اینکه 
از اول سال تا ۱۸ مهرماه تعداد روزهای هوای اصفهان پاک صفر بوده، گفت: 
تعداد روزهای قابل قبول ۱۱9، ناسالم برای گروه های حساس ۷۸ و ناسالم 
برای عموم ۷ روز بوده اســت. آلودگی هوا در نیمه اول سال به علت گرد و 
غبار و در نیمه دوم به علت پایداری هوا و کاهش دماســت. بر این اساس 
وزارت نیرو و نفت باید گاز مورد نیاز برای نیروگاه های استان را تامین کنند و 
مازوت باتوجه به شرایط آلودگی مصرف نشود. امسال تاکنون مازوت در 
استان مصرف نشــده و تاکید داریم، مصرف نشود.وی به وضعیت تاالب 
بین المللی گاوخونی اشاره و خاطرنشان کرد: تنها منبع تامین آب این تاالب 
زاینده رود است که متاسفانه با نرسیدن آب به گاوخونی هم اکنون 9۸ درصد 
از تاالب خشک شده و حیات گونه های گیاهی و جانوری آن به خطر افتاده 
است.شیشه فروش، یکی دیگر از اثرات خشکسالی را فرونشست زمین 
برشمرد و افزود: از ۳۵ دشت استان، ۲9 دشــت تحت تاثیر فرونشست 
زمین و افت آب های زیرزمینی اســت که اثرات آن به صورت شکاف روی 
ساختمان ها و جاده ها و اراضی زراعی دیده می شود. دشت اصفهان-برخوار، 
دامنه-داران و مهیار بیشترین فرونشست را دارد.وی با بیان اینکه در روز 
ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی در استان برنامه ها و مانورهای امدادی 
داریم، گفت: اهداف تعریف شده بیشتر در زمینه پیشگیری است، از جمله 
اجرای طرح های نوین آبیاری، آبخیزداری، کنترل سیالب، انجام مطالعات 
فرونشست زمین، اندازه گیری نرخ فرونشست زمین با نصب ۲۷ دستگاه 
جی پی اس، بازدید تیم مطالعاتی ســتاد بحران کشــور از اســتان و ارائه 
پیشنهادات برای شورای عالی آب و مدیریت بحران و سازگاری با کم آبی، 
انجام مطالعات لرزه خیزی شهر اصفهان، پیشگیری از سیل و جمع آوری 
آب های سطحی در اصفهان و ۳۰ شهر اســتان، اجرای طرح پیشگیری و 
کنترل سیل در ۴۰ شهرک صنعتی استان. همچنین طرح مطالعاتی کاهش 
خطر و طرح مطالعاتی پاسخ به بحران استان با همکاری دانشگاه ها در حال 
تدوین است، البته در سال های گذشته طرح کاهش خطر استان را تدوین 
کردیم که خطرپذیری مدیریت بحران را در همه مناطق مشخص و ضریب 
آسیب پذیری هر منطقه و طرح های کاهش اثر را نشان می داد، اما بازنگری 
آن در حال انجام است.شیشــه فروش بار دیگر با یادآوری اینکه در قانون 
مدیریت بحران وظایف دستگاه ها مشخص شده، تاکید کرد: دیگر نوبت 
اصفهان است و انتظار داریم وزارت نیرو با تدوین سناریوی عملیاتی و اجرای 
طرح های اضطراری، به تامین آب استان کمک کند و ستادی ویژه اصفهان 
تشکیل دهد. وزارت نیرو باید نسبت به احیای رودخانه زاینده رود و تاالب 
گاوخونی اقدام کند. از سازمان محیط زیست نیز انتظار داریم تاالب گاوخونی 

را مثل دریاچه ارومیه مورد توجه قرار دهد.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
7/99 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر رای شــماره  2662 14016030200700 مــورخ 21 / 06 / 1401  
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات
 مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین رمضانــی قهدریجانی فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 6206 وکدملی 1110232047 صادره از فالورجان درششدانگ 
 یک باب خانه به مســاحت  86 / 203 مترمربع پالک 925 فرعی از 385 اصلی 
واقع در قهدریجان خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقــای محمد علی 

جعفرزاده قهدریجانی محرزگردیده است
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ز ننــد ا  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توا
 تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دومــاه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم 
 وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 
خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384579 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/100 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  2580 14016030200700 مــورخ 14 / 06 / 1401  
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات
 مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی رجائی اشترجانی فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 25 وکدملی 1111346135 صادره از فالورجان درششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی باکاربری زراعی  به مســاحت  35 / 2931 مترمربع 
پالک 446 اصلی واقع در اشــترجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 

رضا بوسعیدی محرزگردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه ایــن اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
 تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384682 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/101 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
 نظر بــه اینکــه طبــق آراء صــادره توســط هیــأت فــوق الذکــر تصرفات

 مفروزی یا مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشاعی 
یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین 
 تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء 
صادره در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در دو روزنامه اخبــار اصفهان و زاینده رود 
چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور 
 معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهــد بود .و چنانچه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام 
 متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009000601مورخ  1401/03/17 آقای قاســم 
باقری فرزند علی اکبر در 13303/438 ســهم مشــاع از 472/ 74865 ســهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان
2- رأی شماره 140160302009000611مورخ  1401/03/17 آقای اصغر باقری 
فرزند علی اکبر در 13303/438 سهم مشاع از 472/ 74865 سهم ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی شــده از پالک 
493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی 
اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شــماره 18129 مورخ  1353/03/26 دفتر 

100 – فالورجان 
3- رأی شماره 140160302009000603مورخ  1401/03/17 خانم مینا باقری 
خولنجانی فرزند علی اکبر در 8151/719 ســهم مشــاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان 
4- رأی شــماره 140160302009000619مورخ  1401/03/17 خانم سوسن 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 5151/719سهم مشاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان 
5- رأی شــماره 140160302009000606مورخ  1401/03/17 خانم مژگان 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719سهم مشاع از 472/ 74865 سهم 

ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان 
6- رأی شماره 140160302009000612مورخ  1401/03/17 خانم نیره باقری 
خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719 ســهم مشــاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان 
7- رأی شــماره 140160302009000608مورخ  1401/03/17 خانم سمانه 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719 سهم مشاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شماره 18129 مورخ  1353/03/26 

دفتر 100 – فالورجان 
8- رأی شماره 140160302009000614مورخ  1401/03/17 خانم پری باقری 
خولنجانی فرزند خانعلی در 10000 سهم مشاع از 472/ 74865 سهم ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74865/472متر مربع مجزی شده از پالک 
493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی 
اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شــماره 18129 مورخ  1353/03/26 دفتر 

100 – فالورجان 
9- رأی شماره 140160302009000598مورخ  1401/03/17 خانم زهرا عابدی 
جونی فرزند اسماعیل در 5000 سهم مشاع از 472/ 74865 سهم ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی شــده از پالک 
493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی 
اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شــماره 18129 مورخ  1353/03/26 دفتر 

100 – فالورجان 
10- رأی شــماره 140160302009001054مورخ  1401/04/15 آقای اکبر 
امینی فرزند پرویز در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 224/44 مترمربع 
مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ  1351/06/08 

دفتر 29 – اصفهان 
11- رأی شــماره 140160302009000624مــورخ  1401/03/17 خانــم 
نرگس قربانی فرزند بختیار در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
نیمــه ســاز بــه مســاحت 217/92 مترمربــع مجزی شــده از پــالک یک 
- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 امیــر قلی محمــدی بموجــب ســند شــماره 52167 مــورخ  1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان 
12- رأی شــماره 140160302009001809مورخ  1401/06/27 اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان مبارکه – موقوفه مسجدالرســول در ششــدانگ یک 
باب مسجد به مســاحت 721/41مترمربع مجزی شــده از پالک 596 فرعی از 
19 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 مصطفی میرزائی قهنویه بموجب ســند شــماره 19247 مورخ  1341/05/19 

دفتر 62 – اصفهان 

تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384563 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

7/102 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2231 14016030200700 مورخ 24 / 05 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  بشماره شناسه 10260299036  
درششدانگ یک حلقه چاه ومنبع آب  به مساحت  28 / 2086 مترمربع پالک 19 
اصلی واقع در کلیشاد خریداری ازکلیه مالکین رسمی مشاعی محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1401/07/21
تاریخ انتشار دوم : 1401/08/07

م الف: 1391649 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
7/103 شماره نامه : 140185602024007709-1401/07/17 نظر به اینکه 
به موجب آراء شماره 140160302024000275 و 140160302024000276 
مــورخ 1401/01/28 هیات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/21 
متر مربع تحت شــماره فرعــی 5097 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شــده از 
شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالکیت 
 آقای غالمعلی آزادمنش فرزند رضا و خانم زهرا بهشــتی پــور فرزند محمد باقر 
) هریک نسبت به سه دانگ مشــاع(  مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانــون فوق الذکر و  
طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/08/14 
 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به

 کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 
 عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/07/21  
 م الــف: 1390664 شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان



فدراسیون بین المللی فوتبال اعالم کرد که مبلغی را به حساب باشگاه هایی که در جام جهانی بازیکن دارند، واریز خواهد کرد.به گزارش فوتبالی،  فدراسیون بین المللی 
فوتبال برای سهیم کردن باشگاه ها در سود جام جهانی، مبلغی را به حساب تیم هایی که بازیکن فوتبال در این تورنمنت بزرگ دارند، واریز خواهد کرد. این مبلغ  برای 
رضایت مسووالن باشگاه ها است تا بازیکنان خود را به راحتی در اخیتار تیم ملی کشورشان قرار دهند. روزنامه الرایه قطر با اعالم این خبر نوشت: فیفا اعالم کرده که 
به عنوان بخشی از تعهد خود برای به رسمیت شناختن سهم باشگاه های فوتبال در موفقیت جام جهانی، این تصمیم را گرفته است.بنا به اعالم این روزنامه قطری 
کل مبلغ کمک فیفا به باشگاه های درگیر در جام جهانی ۲۰۹ میلیون دالر است.  کمک فدراسیون بین المللی فوتبال به باشگاه ها می تواند خبر خوبی برای برخی از 
تیم های ایرانی باشد. تیم هایی که در فصل نقل و انتقاالت تالش کردند تا با باالترین مبلغ ممکن بسیاری از ستاره های ملی پوش را در اختیار بگیرند و اکنون چشم به 

واریزی های فیفا دارند. البته حضور ستاره های گرانقیمت لیگ فوتبال ایران در تیم ملی به تصمیم کارلوس  کی روش بستگی دارد.

دست ودل بازی فیفا برای باشگاه های فوتبال
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آلگری: فقط باید سکوت کنیم
مکس آلگری معتقد است که یوونتوس مشکل فنی یا تاکتیکی ندارد و هه چیز به مسائل روحی مربوط 
است.به گزارش ایسنا،  یوونتوس میهمان مکابی بود و در ادامه فصل کابوس وار خود با نتیجه ۲ بر صفر 
شکست خورد. یوونتوس با این باخت ۳ امتیازی باقی ماند و در رده سوم است.آلگری در نشست خبری 
بعد از بازی گفت: توضیح و تفسیر فوتبال سخت است. هیچ احساس قوی، هیچ کیفیت و هیچ هوش 
تاکتیکی و سازمانی در تیم وجود نداشت و حریف بارها و بارها صاحب موقعیت شد. توضیح این باخت 
دشوار است، ما فقط می توانیم سکوت کنیم، زیرا از نظر شخصیت تیمی عملکرد خوبی نداشتیم. باید از 
این وضعیت بیرون بیاییم و ساکت بمانیم.  مسئله فنی یا تاکتیکی نیست، این تیم فاقد روحیه است. 
ما بیش از حد انفرادی بازی می کنیم، باید تیم شــویم. آندره آ آنیلی، رییس باشگاه نیز پس از بازی به 
استودیو اسکای اســپورت رفت تا اطمینان دهد که آلگری با وجود  درخواست های فزاینده برای اخراج 
هم چنان مربی یوونتوس خواهد بود. آنیلی هم چنین گفت که یوونتوس باید از این عملکرد احساس شرم 
کند.از آنیلی پرسیده شد که آیا تا به حال به استعفای خود در یوونتوس فکر کرده است؟ که گفت: خیر. 

وقتی چالش سخت می شود، هیجان انگیزتر می شود. ما باید با شهامت از این وضعیت خارج شویم.
 

»نیمار «بازیکنی خوب اما بسیار آزاردهنده است
به گزارش »ورزش سه«، بنفیکا در چارچوب رقابت های هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان به 
مصاف پاری سن ژرمن رفت و موفق شد این تیم را نتیجه 1-1 متوقف کند. نیمار که در بازی رفت برابر 
بنفیکا نیز موفق به باز کردن دروازه این تیم نشده بود، در گلزنی ناکام ماند. پاری سن ژرمن با وجود 
تساوی در این بازی باز هم با هشت امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به بنفیکا در صدر جدول 
رده بندی این گروه باقی ماند. نیمار که درخشش خیره کننده ای در این فصل داشته امیدوار است که 
بتواند در ادامه مسیر باز هم نقش مهمی را برای تیمش ایفا کند و به صعود این تیم به مرحله یک هشتم 
لیگ قهرمانان به عنوان تیم صدرنشین کمک کند. ماریو پس از پایان بازی درباره رویارویی با نیمار 
به خبرنگاران گفت:» نیمار بسیار خوب بازی می کند؛ اما در زمین به شدت آزاردهنده است. او یکی از 
بهترین بازیکنان دنیا و بسیار با استعداد است. من فکر می کنم او نیاز دارد در زمین با دیگر بازیکنان 
درگیر شود و این کامال طبیعی است. بازی برابر او برای ما بسیار لذت بخش است.«این سومین تساوی 
متوالی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان و لیگ فرانســه بود و حاال آنها امیدوار هستند که بتوانند با 

پیروزی برابر یوونتوس، گام محکمی را برای صعود به مرحله بعد به عنوان صدرنشین بردارند.
 

تنش در پی اس جی: بی تفاوتی »مسی« به گل »امباپه«
 پاری سن ژرمن در اولین دیدار از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بنفیکا رفت 
و با نتیجه 1-1 برابر این تیم متوقف شد. تک گل این بازی را امباپه از روی نقطه پنالتی برای تیمش به 
ثمر رساند؛ اما شاگردان کریستوف گالتیه در نهایت موفق نشدند سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند. 
هرچند همچنان با هشت امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به رقیب پرتغالی در صدر جدول رده بندی 
گروه شان قرار دارند. بسیاری از رسانه های فرانسوی و اسپانیایی اعالم کردند که این بازیکن به هیچ وجه 
از شرایطی که در پاری سن ژرمن دارد، راضی نیســت و قصد دارد هرچه زودتر این باشگاه را ترک کند. 
گفته می شود که او از این که پیشنهاد رئال مادرید را در پایان فصل گذشته رد کرده و قراردادش با پی اس 
جی را تمدید کرده ناراضی است و امیدوار است که بتواند در اولین فرصت از این باشگاه جدا شود. یکی 
از دالیل اصلی که درباره علت ناراحتی امباپه از تمدید قراردادش با این باشــگاه مطرح شده، این است 
که لیونل مسی جایگاه بسیار قدرتمندی پیدا کرده و به نفر اصلی و اول رختکن پی اس جی تبدیل شده 
است، جایگاهی که این بازیکن فرانسوی انتظار داشت از آن او باشد و مدیران نیز همین وعده را به او داده 
بودند. نکته جالب در بازی این بود که مسی با وجود  این که در دقایق ابتدایی بازی لبخند به لب داشت؛ 
اما پس از این که امباپه پنالتی تیمش را به گل تبدیل کرد مطلقا هیچ واکنشی نشان نداد و صرفا به زمین 

خیره شد.بسیاری معتقد هستند که این نشانگر رابطه نه چندان خوب این دو بازیکن با یکدیگر است.

   چرا »مسی« نباید به بارسا برگردد؟

   این داستان عاشقانه تمام شده است
بازگشت لیونل مسی به بارسا به آن سادگی ها که تصور می شود، نیست؛ 
این بازگشت شاید نه به ســود خودش باشد و نه بارســلونا.به گزارش 
»ورزش سه«، آینده لیونل مســی، بزرگ ترین و بهترین بازیکن تاریخ 
بارسلونا چه خواهد شــد؟ او به بارســا بر می گردد یا در »پی اس جی« 
خواهد ماند؟ چند روز پیش بود که ورونیکا بروناتی، خبرنگار آرژانتینی 
نزدیک به لیونل مسی، ادعا کرد این بازیکن اول جوالی در بارسلونا خواهد 
بود و به باشــگاه محبوبش بر می گردد ولی این بازگشت را باید دقیق تر 
آنالیز کرد. اینکه اصال برگشتن مسی و پوشیدن دوباره پیراهن بارسلونا 
برای او و باشــگاه کاتاالن اتفاقی مثبت خواهد بود؟بارسلونا پس از یک 
فصل ســخت، این روزها در تالش اســت تا جایگاه از دست رفته اش 
در اللیگا و لیگ قهرمانان را به دســت بیاورد. بارسا حاال یک فوق ستاره 
جدید به نام روبرت لواندوفســکی دارد و ستاره لهستانی خیلی زود هم 
به چهره ای محبوب تبدیل شده است. از ســوی دیگر اوضاع اقتصادی 
بارسا که ویرانه بود، به لطف فروش دارایی های باشگاه توانسته شرایط 
بهتری پیدا کند. آیا در چنین وضعیتی، بازگشت مسی به بارسا منطقی 
اســت؟خوان الپورتا، رییس بارســا، دو ماه پیش در چند مصاحبه و در 
پاسخ به سوالی در مورد بازگشت مسی گفت:» امیدوارم و آرزو می کنم که 
داستان لیونل مسی و بارسلونا تمام نشده باشد. از لحاظ احساسی من 
نسبت به مسی احساس دین می کنم. دوست دارم او به بارسا برگردد و 
فوتبالش را اینجا تمام کند.«لیونل مسی اما به این اظهارنظر الپورتا هیچ 
واکنش علنی نشان نداد. او سال قبل و دو ماه پس از جدایی از بارسلونا، 
در مصاحبه با اسپورت و در پاسخ به سوالی در مورد احتمال بازگشت به 
بارسا پس از پایان قراردادش با پی اس جی، واکنشی متفاوت نشان داده 
بود:»همیشه گفته ام که دوست دارد به بارسا برگردم و برای باشگاه نیروی 
مفیدی باشم. دوست دارم روزی مدیر فنی بارسا باشم و به باشگاهی که 
عاشقش هستم، کمک کنم. اگر امکانش باشد، دوست دارم برگردم.«به 
عبارتی دیگر، الپورتا و لیونل مسی هر دو یک خواسته دارند ولی در عمل 
نسبت به سال گذشته روابط بین این دو نفر، تیره و تار شده است. حاال 
اختالف مسی با الپورتا به باالترین درجه خود رسیده است. الپورتا نمی 
خواست مدیری لقب بگیرد که با او، مســی برای همیشه بارسا را ترک 
کرده است و به همین دلیل در کمپین انتخاباتی زمستان ۲۰۲1 خود بارها 
گفت که به مســی پیشــنهادی خواهد داد که رد نکند. او با همین وعده 
پیروز انتخابات شد. خوان الپورتا سال گذشــته از تصمیم باشگاه برای 
قطع همکاری با لیونل مسی دفاع کرد و گفت که باید ۲۰۰ میلیون یورو از 
پرداختی به بازیکنان کم شود چرا که قوانین مالی یوفا را زیر پا گذاشته ایم. 
طبق قانون یوفا، حداکثر 7۰ درصد درآمدهای باشگاه باید صرف پرداخت 

دستمزدها شود ؛اما در بارسا این رقم به 11۰ درصد رسیده است. در نهایت 
به این نتیجه رسیدیم که باشگاه مهم تر از لیونل مسی و هر بازیکن دیگری 
است. اما مسی در بارسا چقدر دریافتی داشت؟ با احتساب دستمزد ثابت 
و پاداش ها، مسی ساالنه 1۳8 میلیون یورو از باشگاه دریافت می کرد. 
او بیشترین دستمزد را در بارســا می گرفت و به تنهایی نقش مهمی در 
نقض فرپلی مالی یوفا از ســوی بارسلونا داشــت. جدایی مسی اولین 
قدم باشگاه برای پاکسازی اقتصادی بود؛ اما باشگاهی که می خواست 
از دســتمزدهایش کم کند، از بودجه 56۰ میلیون یورو در ژوئن ۲۰۲۲ به 
656 میلیون یورو در ماه اکتبر ۲۰۲۲ رسیده است. ضمن اینکه بارسا هنوز 
هم به مسی بدهی مالی دارد. بارسلونا پس از یک سال باالخره راه بازی 
بدون لیونل مسی را یاد گرفته است. فصل قبل بارسا بدون لیونل مسی 
در لیگ قهرمانان و سپس لیگ اروپا ناکام ماند. در اللیگا با اختالف زیاد 
از رئال دوم شد و در سوپرکاپ اسپانیا و کوپا دل ری هم به جایی نرسید. 
فصلی بدون جام بدون لیونل مسی. حاال اما شرایط بارسا با هدایت ژاوی 
هرناندز و خریدهای تابستانی خوبی که داشته، کامال متفاوت است. در 
تیم ژاوی همه حتی مهاجمان، بازیکنان حریــف را پرس می کنند و در 
کارهای دفاعی مشــارکت دارند. این در حالی است که لیونل مسی قبال 
در بارســلونا نقش اول و آخر را در حمالت تیم داشــت ولی هنگامی که 
حریف توپ را در اختیار داشت، می توانست قدم بزند و استراحت کند. 
آیا ژاوی هم این اجازه را به او خواهد داد؟ مسی در سیستم ژاوی جایگاه 
مناسبی پیدا خواهد کرد؟ مسی می تواند در زمین قدم بزند در حالی که 
بازیکنان دیگر مشغول پرس کردن بازیکن مقابل خود هستند؟اگر ژاوی 
این اجازه را به مســی بدهد، لواندوفسکی عصبانی نخواهد شد؟ مسی 
قبول می کند در بارسا نیمکت نشین باشد یا هر نیمکت نشینی به معنای 
یک حاشیه جدید خواهد بود؟ ژاوی اکنون ترکیب اصلی خود را از حفظ 
است ولی با ورود مسی، شرایط تغییر خواهدکرد. مسی بزرگترین ضربه 
به کارهای دفاعی بارسلونا خواهد بود. در سوی دیگر اما مسی می تواند 
مثل قبل، طراح حمالت تیم باشد حتی اگر دیگر همه توپ ها به او نرسد. 
مسی می تواند با قدرت، سرعت و تکنیک خود هر بازیکنی را از مقابل بر 
دارد و همین حاال در لیگ یک فرانسه بیشتر از هر بازیکنی دریبل موفق 
داشته اســت. اگر او در کارهای دفاعی یک مانع است، در حمالت بارسا 
می تواند یک مهره موثر باشد.ا گر لیونل مسی به بارسا برگردد، مثل این 
است که یک نفر پس از ازدواج مجدد، به همسر سابق خود برگردد. مسی 
به بدترین شکل از بارسا رفت و بازگشــت او بدون شک اثر روانی زیادی 
روی خودش و تیم خواهد گذاشت. البته که مسی مستحق این است که 
فوتبالش را در بارسا به اتمام برساند و آن خاطره تلخ جدایی سال گذشته 

را فراموش کند اما باید توجه داشت که مسی با دو بازیکن بارسلونا ارتباط 
خوبی ندارد و بازگشتش با استقبال آنها روبه رو نخواهد شد. مارک آندره 
تراشتگن و جرارد پیکه، دو بازیکنی هســتند که قطعا از بازگشت مسی 
خوشحال نخواهند شد. تراشتگن در پیام خداحافظی خود برای مسی 
نوشته بود که با وجود اختالف نظرهایی که داشتیم، همیشه برای موفقیت 
بارسا تالش کردیم. او چندی پیش مسی را در ترکیب ایده آل یازده نفره 
خود نیز قرار نداد. همچنین پس از جدایی مســی، نشــریه ال پائیس 

جرارد پیکه به مدیریت باشــگاه فاش کــرد که 
قطع  همکاری با لیونل مسی را داده پیشنهاد 
بازگشت مسی به بارسلونا بر بود. به عبارتی 
ساده و راحت نخواهد بود و او خالف تصورات 
را پیش رو دارد. موانعی جدی 

واکنش  روز

کوه انگیزه مقابل پرسپولیس
حامد لک، شروع فوق العاده ای در ترکیب پرسپولیس داشت. او در لیگ قهرمانان آسیا با ثبت 5 کلین 
شیت در 8 دیدار، بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ ماند. دروازه بان پرسپولیس در دیدار مقابل 
اولسان هیوندای کره جنوبی شاید بدشانس ترین بازیکن زمین بود چرا که بعد از مهار پنالتی جونیور نگرائو، 
ضربه ریباند تبدیل به گل شد.آه و حسرت حامد لک بعد از گل شدن ریباند پنالتی توسط مهاجم برزیلی 
اولسان، حسرت میلیون ها پرسپولیسی بود؛ اما نکته جالب اینجاست که در مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۰ و در جریان بازی، هیچ بازیکنی نتوانســت دروازه لک را در جریان بازی باز کند. حامد لک به 
مس رفسنجان پیوسته و تا به امروز نیز عملکرد قابل قبولی داشته و کمک کرده است که تیمش در لیگ 
برتر شکستی را تا پایان هفته هشتم تجربه نکند. این دروازه بان مطرح و شناخته شده شاید در بازی با 
پرسپولیس با انگیزه ترین بازیکن تیم رفسنجانی باشد. دوئل او با علیرضا بیرانوند حتی از راه دور می تواند 
خالق صحنه های زیبایی از واکنش های هر دو طرف باشــد. اغراق نیست اگر بگوییم به احتمال فراوان 

سرنوشت برنده و بازنده این دیدار را گلرهای دو تیم رقم خواهند زد.
 

»ساپینتو« 3 - تمام سرمربیان لیگ برتر صفر!
با وجود تمام مشکالت داوری و اعتراض هایی  که تیم ها به اشتباهات داوران و در مواقعی به رقیبان خود 
دارند، تاکنون داوران به جز ساپینتو به سرمربیان تیم های لیگ برتری کارت قرمز نشان نداده اند.به جز 
ساپینتو که ابتدا به علت رفتارش در بازی با ملوان و لگد زدن به برانکارد کارد درمان، با یک جلسه تعلیقی 
مواجه شــد، او در ادامه به علت اعتراض شــدید به داور دیدار تیمش با گل گهر )عــرب براقی( در کمیته 
انضباطی حاضر شد و این بار ضمن فعال شدن محرومیت تعلیقی مربوط به بازی با ملوان، یک جلسه 
دیگر هم به خاطر رفتارش جلوی گل گهر محروم شد تا جمعا تا هفته دهم لیگ برتر غایب باشد.سرمربی 
استقالل در بازی تیمش با فوالد خوزستان محروم بود و نتوانســت از کنار زمین به اشتباهات داوری و 
سوختن پنالتی تیمش اعتراض کند.یک نکته جالب توجه در طول فصل جاری، عملکرد مثبت مربیان لیگ 
برتر از حیث دریافت کارت قرمز است. مربیان مختلفی در طول این فصل کارت زرد گرفته اند که مشمول 

ساپینتو هم می شود ؛اما به جز ساپینتو هیچ کدام از  مربیان  تاکنون کارت قرمزی دریافت نکرده اند.
 

»بیرانوند« به دنبال شش تایی شدن
پرسپولیس با بازگشت علیرضا بیرانوند روند خوبی در چارچوب دروازه خود داشته و بیرو با نمایش های 
مطمئن انتخاب اول یحیی گل محمدی بوده اســت.بیرانوند هفته گذشته مقابل سپاهان دروازه خود را 
بسته نگه داشت تا به پنجمین کلین شــیت خود در پایان هفته هشتم برسد. بیرو در چهار بازی متوالی 
ابتدای لیگ گلی دریافت نکرده بود و پس از چهار هفته دوباره کلین شیت کرد.علیرضا بیرانوند در این هفته 
کار بسیار سختی مقابل خط حمله با انگیزه مس رفسنجان در پیش دارد. اگرچه مهاجمان خارجی مس 
مخصوصا منشا تحت فشــار قرار گرفته ان؛د اما گلزنی به پرسپولیس می تواند ورق را به سود سودشان 

برگرداند و همین دلیل کار را برای بیرانوند بسیار سخت تر می کند.

ماموریت مهم یحیی در مورد »ترابی«
مهدی ترابی که نقش بسیار برجسته ای در آخرین قهرمانی پرسپولیس داشت این روزها شرایط روحی 
خوبی ندارد و  گل محمدی باید از نظر روحی روی ترابی کار کرده و او را آماده بازی با مس کند ویا اگر نمی 
تواند چنین کاری را انجام بدهد،ستاره سابق تیمش را نیمکت نشین کند.اگر یحیی بخواهد به هر دلیلی 
ترابی را نیمکت نشین کند دستش در سمت چپ باز است و مثال می تواند سعید صادقی را در پست ترابی 
بازی بدهد ضمن این که وحید امیری هم کم کم شرایط فیکس بازی کردن را پیدا می کند. بهرحال 
یحیی نیاز دارد که بعد از دو بازی بد مس رفسنجان را شکست داده و صدر جدول را از گل گهر پس 

بگیرد پس مجبور است که بهترین ها و آماده ترین ها را به میدان بفرستد.

مستطیل سبز

عصبانیت شدید ملی پوش ایران؛
 نمی خواهم زوری برای 

این تیم بازی کنم!
امین اسماعیل نژاد حرف هایی زد که چندان 
خوشــایند والیبال نبــود. او در لیگ ملت ها 
چهره شــد و به گفته خودش چند پیشنهاد 
خوب از تیم های اروپایی داشت؛ اما به خاطر 
ســربازی فرصت بازی کــردن در لیگ های 
معتبر را از دست داد و حاال باید در لیگ ایران 
بازی کند. پاس گرگان تنها تیم نظامی حاضر 
در لیگ است و طبق روال اسماعیل نژاد این 
فصل باید پیراهــن این تیم را بپوشــد، اما 
او می گوید مفت بازی نمی کنــد. بازیکنان 
تیم های نظامی ســرباز هســتند، قراردادی 
ندارند و پولی هم نمی گیرنــد. روزهایی که 
لیگ  ملت ها جریان داشــت، صحبت از این 
بود که فدراسیون رایزنی می کند تا سربازی 
اســماعیل نژاد زودتر از زمان موعود به پایان 
برسد و او بتواند لژیونر شود.این صحبت ها تا 
بعد از مسابقات قهرمانی جهان ادامه داشت 
و اسماعیل نژاد با انتشار استوری اینستاگرام 
از رفتن به پادگان نوشت و به نوعی به عملکرد 
فدراسیون معترض شــد. چند روز بعد خبر 
دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه این بازیکن 
این فصل با پیکان قرارداد می بندد. این اتفاق 
نیفتاد و آخرین خبر این بود که او راهی غیر 
از بازی با پاس ندارد ولی صحبت های اخیر  
اســماعیل نژاد با ورزش ۳ نشان می دهد که 
او رفتن به پادگان را به بازی با پاس ترجیح 
می دهد: »فدراســیون هر تصمیمی بگیرد، 
مجبورم آن را عملی کنم ولی اگر قطعی شد 
که باید به پاس گرگان بــروم، لباس نظامی 
می پوشم و به خدمت می روم. من نمی توانم 
در تیمی باشم که به زور آنجا هستم، نمی توانم 
آنجا کار کنم.« مســئله بعدی او مالی است: 
»جوان هســتم و مثل آقاســعید معروف و 
آقاســیدمحمد موسوی نیســتم که آخر راه 
باشم و بگویم پولم را از والیبال درآورده ام و 
اشکال ندارد، یک سال هم همینطوری برای 
پاس مفت بازی می کنم. مــن منبع درآمد 
دیگری ندارم و اگــر االن ورزش نکنم، باید 

بقالی یا مسافرکشی کنم.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

چهره خونین 
رودیگر؛ رئال برای 
تساوی خون ریخت

آنتونیو رودیگر، بــا گل دقیقه ۹5 
خود رئال را از یک شکست مسلم 
برابر شاختار نجات داد. او پس از 
گلزنی به دلیل برخورد با دروازه بان 
حریف با ســر و صورتــی خونین 

زمین را ترک کرد.

ملی پوش سابق فوتبال ایران گفت: نخستین دیدار 
ما در جام جهانی با انگلیس اســت و برخالف ترس 
عده ای، به نظرم در این دیــدار می توانیم باالتر از حد 
انتظار ظاهر شویم.محمد نصرتی در خصوص عملکرد 
تیم ملی فوتبال در ۲ بازی دوســتانه مقابل اروگوئه 
و سنگال، اظهار داشــت:  منتقد کی روش بودم زیرا 
تیم ملی را درگیر بازی به شدت دفاعی کرده بود. در 
دوره قبل که کی روش سکاندار تیم ملی بود نیز در فاز 
هجومی ضعیف بودیم و به سختی به دروازه حریفان 
می رسیدیم.پیشکسوت تیم ملی ادامه داد: در دیدار 
مقابل اروگوئه با اینکه تیم بسیار قدرتمندی روبه روی 
ما قرار داشت ؛اما شــاهد آن بودیم که ملی پوشان 
چه در بحث دفاعی و چه هجومی خوب بودند. البته 
شانس  هم در موقعیت هایی با ما یار بود و آرائوخو که 
در بارسلونا بازی می کند، اوایل بازی مصدوم شد. در 
مجموع با وجود همه این  مسائل بازی خیلی خوبی 

را به نمایش گذاشتیم.
وی تصریح کرد: متاســفانه در دیدار مقابل سنگال، 
روند قبل که بازی کامال دفاعی بود تکرار شد و با این 
که ظرفیت بــازی تهاجمی را داشــتیم، اما مدام در 
فاز دفاعی بازی کردیم. بــه نظرم تیم آنقدر قدرتمند 
شــده که بتواند مقابل برترین تیم های دنیا بایستد 
و با قدرت حمله کند. اگر مثل بازی با اروگوئه پیش 
برویم قطعا می توانیم در جام جهانــی از گروه مان 
صعود کنیم و نتایج خوبی را به دست بیاوریم.نصرتی 
در مورد شــرایطی حریفان ایران در مرحله گروهی 
جام جهانی گفت: نخســتین دیدار تیم ملی در جام 
جهانی با انگلیس اســت و برخــالف ترس عده ای، 
به نظرم می توانیم باالتر از انتظار ظاهر شویم. به طور 
قطع ترکیب تیم ملی در دیدارهــای تدارکاتی برای 
جام جهانی تغییر خواهد کرد و در قطر ترکیبی از هر 
۲ بازی خواهد بود که حریفان نتوانند تاکتیک تیمی 

را پیش بینی کنند. اعتماد به نفس بازیکنان بســیار 
باالســت و قطعا مقابل هیچ تیمــی از پیش بازنده 
نخواهند بود. احساس می کنم انگلیس را بیش از حد 
بزرگ کردیم و اگر تمرکزمان را حفظ کنیم، می توانیم 
به پیروزی برســیم.مدافع اســبق تیم ملی فوتبال 
افزود: دیدار دوســتانه آمریکا مقابل ژاپن را دیدم و 
این تیم عملکرد خوبی نداشت. بازی ولز با بلژیک هم 
چنگی به دل نمی زد و فکر می کنم می تواند حریف 
ساده ای برای ما باشــد. به نظرم تیم ملی به مرحله 
حذفی جام جهانی صعود خواهد کرد. شاید کمی هم 
احساسات در این پیش بینی ها دخیل باشد؛ اما قطعا 

تیم بسیار خوبی خواهیم داشت.

ملی پوش سابق فوتبال:

 انگلیس را بیش از حد بزرگ کردیم
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رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر تشریح کرد:

ارزیابی عملکرد 14 ماه فعالیت شورای شهر اصفهان
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه دوره ششم شورای شهر اصفهان 
چهاردهمین ماه از عمر خود را سپری کرده است، گفت: در این مسیر باید پیشرفت این مدت خود را ارزیابی 
و پیامدسنجی کرد.مصطفی نباتی نژاد، با بیان اینکه دوره ششم شورا چهاردهمین ماه از عمر خود را سپری 
کرده است، اظهار کرد: در این مسیر باید پیشرفت این مدت خود را ارزیابی کرده و گام هایی که برداشته 
شده و یا قصد برداشتن آن ها مطرح است، پیامدسنجی شود.وی افزود: فرصت برای طراحی و شروع 
اقدامات تحول آفرین بلندمدت و میان مدت به پایان می رسد و باید اگر همکاران و مدیران ایده و آرمان 
شروع نشده ای دارند به فکر اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن باشند.نباتی نژاد با بیان اینکه تنوع، تزاید 
و پیچیدگی روزافزون ابرچالش های زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و وجود فرهنگ 
سازمانی، ساختار و فرایند های معیوب و غیر بهره ور بر جای مانده از گذشته، تحقق رویا های هر گروهی را 
با، اما و اگر های زیادی مواجه می کند، عنوان کرد: الزمه فایق آمدن بر این موانع، التزام بر تصمیم گیری های 
راهبردی و اجرای مجاهدانه و نظارت هوشــمندانه بر آن تصمیمات است و در این مسیر اتخاذ و اجرای 
تصمیمات مهم، تفاهم در مسئله شناسی و هم افق شدن متولیان امر از موارد ضروری است.رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود فعالیت کم نظیر اکثریت همکاران شورا 
و شهرداری، جاده و مسیر کار هنوز هموار نیست، گفت: اما با وجود مورد مذکور، شورای ششم در راه قرار 
دارد و در هر قدمی که در این مسیر برداشته می شود، دیداری با مقصد مطرح است.وی ادامه داد: باید 
همکاران و مدیران بلندنظر و ژرف اندیش در حوزه طراحی و پیاده سازی سازوکار جذب مشارکت های ملی 
و بین المللی در حوزه های فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به منظور حفظ و توسعه جایگاه اصفهان 
در موقعیت های ملی، منطقه ای و جهانی دعوت شوند.نباتی نژاد خاطرنشان کرد: این موضوع با شعار 
دادن و انجام اقدامات ویترینی به نتیجه نخواهد رســید و در همین راستا از حوزه پژوهش، ارتباطات و 
امور بین الملل، فرهنگی و سرمایه گذاری شهرداری درخواست می شود که توسعه دیپلماسی شهری در 
حوزه های تخصصی خود و نیز استقرار سازوکار های شفاف در امر انتشار فراخوان های جذب منابع و تولید 

آثار را پیگیری و گزارش کنند.
 

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 پیشرفت ۷0 درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهدای ورزشکار

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: عملیات احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای 
ورزشکار، حدود ۷۰درصد پیشرفت داشته است.اصغر کشــاورزراد در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: 
عملیات عمرانی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار در تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور 
مسئوالن آغاز شد که با توجه به تاسیسات موجود در محدوده این پروژه، فعالیت پیمانکار در ابتدای کار 
بسیار خوب بود.وی با بیان اینکه هزینه اجرای این پروژه، حدود ۸۵ میلیارد تومان و هزینه جابه جایی 
تاسیسات نیز ۳۷ میلیارد تومان است، افزود: علت تاخیر در اتمام پروژه، جابه جایی خطوط اصلی 
تاسیسات شهری بود که جابه جایی این خطوط زمان بر بود و برای شهرداری هزینه گزاف در بر داشت.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: یکی از معضالت اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شــهدای ورزشــکار، لوله های فاضالب با قطر ۱۶۰۰، لوله های ۴۰۰ و ۲۵۰ آب، لوله گاز ۱۲ اینچ و یک 
لوله هشت اینچی بود که جابه جا شده اســت.وی خاطرنشان کرد: با آزادسازی عرصه و جابه جایی 
تاسیسات این پروژه، درحال حاضر شــرایط الزم برای ادامه عملیات عمرانی زیرگذر، جداره سازی 
زیرگذر از هر دو طرف، اجرای روگذر و سایر قسمت های پروژه فراهم شده است.کشاورزراد با بیان 
اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، تاکید کرد: 
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار با هدف روان سازی و کم شدن ترافیک منطقه از شرق به 

غرب و منطقه دولت آباد در مناطق هفت و ۱۴ شهرداری اصفهان درحال انجام است.

 مدیرکل دامپزشکی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره »هاری« حیوانات هشدار داد،
 از محیط زیست گالیه کرد  و از خالی ماندن پست های سازمانی دامپزشکی اصفهان خبرداد؛

کمبودها و کامیابی ها 

گالیه اصلی یا شــاید یکی از اصلی ترین گالیه های آقای 
مدیرکل دامپزشکی استان »کمبود بودجه و اعتبارات« بود. 
تاکید کرد که اعتبارات این ســازمان کافی نیســت و نیاز اســت وضعیت 

دامپزشکی استان به عنوان یک دستگاه سالمت محور مورد توجه باشد.
مدیرکل دامپزشکی استان دیروز هم از کمبودها گفت و هم از موفقیت ها. 
هم گالیه کرد و هم تشکر. هم نگران بود و هم مطمئن. تاکید کرد کسانی که 
در این سازمان کار می کنند، با »عشق« مانده اند و عاشق این کار هستند که 
با وجود  تمام نامالیمات و سختی ها و کمبودها کار می کنند. شهرام موحدی 
از کمبود نیــرو در اداره کل هم گفت. درباره وضعیت بیمــاری دام و به ویژه 
»هاری« هم هشدار داد و ابراز نگرانی کرد و البته بخش هایی از این هشدارها 
و نگرانی ها هم قرار شد به رسم امانت و با ظرافت رسانه ای، به نحوی اطالع 
رسانی شود که موجب تشویش اذهان نشود و مردم را نگران نکند؛ اما این 
را هم تاکید کرد که مسئوالن باید توجه بیشتری نشان دهند و هشدارها در 
این زمینه را جدی بگیرند. در ادامه گزیده صحبت های مدیرکل دامپزشکی 

استان در نشست روز گذشته با خبرنگاران را می خوانید:
نیاز است به دامپزشکی استان،به عنوان یک دستگاه سالمت محور نگاه 
شود اما مشکل ما این اســت که تا اتفاق بدی در حوزه سالمت نیفتد، زیاد 
کسی متوجه نیست.حوزه دامپزشکی نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است، 

طرح تحول سالمت در کشور اجرا شد اما یک ریال از این طرح به دامپزشکی 
تخصیص داده نشد؛ اگر سالمت یک کلمه عام است باید در نظر داشت که 

خیلی ها در این حوزه کار می کنند و باید سایر دستگاه ها نیز بهره مند شوند.
 متاسفانه حقوق همکاران ما در دامپزشکی با مدرک دکتری و با سابقه ۲۰ 
سال حدود ۶.۵ تا ۷ میلیون تومان و بســیار ناچیز است و الزم است برای 

معیشت همکاران دامپزشک ما فکری عاجل شود.
 اعتبارات استانی کم است و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این 
اعتبار را بین ادارات تقسیم کند؛ اعتبارات دامپزشکی اصفهان کم و سهم آن 
از اعتبارات تملک و دارایی استان به نسبت تمام ادارات یک سوم است. از این 
رو به شــدت نیازمند اعتبارات مکفی برای ارائه خدمات و تضمین امنیت 

غذایی مردم هستیم.
 مبلغ اعتبارات اداره کل دامپزشکی از محل تملک و دارایی استان در سال 
۱۴۰۱، ۱۰ میلیارد تومان بوده است. اعتبار مورد نیاز دامپزشکی استان برای 

ارائه خدمات ۳.۵ برابر این مبلغ یعنی حدود ۳۵ میلیارد تومان باید باشد.
 نظارت بر فرآورده های پروتئینی یکی از وظایف مشــترک بین اداره کل 
دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است. در طول سال حدود ۴۰ میلیون 
دالر ارزش صادرات فرآورده خام دامی از اســتان اصفهان است که نظارت 

علمی و تاییدیه سالمت این تولیدات برعهده دو دستگاه است.

 فعالیت های دانش بنیان به صورت مشترک بین دو ارگان انجام می شود. 
نخستین الپاراسکوپی در حیوانات، نخستین پیوند قلب، قرنیه و مواردی از 
این دست، همچنین تمام آزمایشات دارویی و درمانی برای انسان در ابتدا 

روی دام و حیوانات انجام می گیرد.
 این استان برابر ۱۶ استان کشور شیر و مواد پروتئینی تولید می کند. ستون 
امنیت غذایی کشور استان اصفهان است و برای همین است که همواره گفته 
می شود آب زاینده رود باید جاری شود زیرا بیشترین تولیدات مواد لبنی و 
پروتئینی کشور در اصفهان است و وقتی از جریان زاینده رود صحبت می شود 

در حقیقت از تامین امنیت غذایی کشور سخن گفته می شود.
 ۵۰ درصد از پست های سازمانی دامپزشکی اصفهان خالی است؛ از ۴۴۰ 
پست سازمانی این اداره کل، ۵۰ درصد خالی است که این مسئله بی تردید 

بر ارائه خدمات ما تاثیر می گذارد و نیازمند ترمیم هستیم.
 اگر در روستاهای دور افتاده اســتان فردی بیمار شود، به مراکز درمانی 
مراجعه می کند؛ اما در حوزه دامپزشکی اینگونه نیست زیرا باید دامپزشکان 
برای خدمات به دور افتاده ترین مناطق بروند و الزمه حضور همکاران ما در 
مناطق، خودروی عملیاتی است. این سازمان از کمبود حداقل ۴۰ دستگاه 

عملیاتی زجر می کشد و این مسئله باعث کاهش خدمات رسانی می شود.
طی سه سال گذشــته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان 
نداشتیم، این امر به معنای نبود این بیماری در بین حیات وحش نیست زیرا 
ویروس در حیات وحش و محیط زیســت وجود دارد؛ اما تالش ما حفظ 

سالمت طیور است.
 طی یک سال اخیر واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در 
۵۶۳ روستا انجام شد و ۹۴۲ هزار قطعه طیور در برابر این بیماری واکسینه 
شدند.۸۶۲ میلیون دوز واکســن علیه بیماری های طیور در یک سال اخیر 

تزریق شده است.
 در ۵۳۰ مزرعه آبزیان استان نیز طی یک سال اخیر مشکلی نداشتیم، در 
چهار هزار و ۶۵۰ واحد زنبورستان، بیماری های زنبورها کنترل شده و در بین 

زنبورها اپیدمی وجود ندارد.
کانون های آلوده به ویروس ppr یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک در 
سال ۱۴۰۰ کنترل شــد و اکنون گزارشــی از کانون این بیماری نداریم. سه 
میلیون نوبت سر واکسیناسیون دام در برابر بیماری ppr یا طاعون نشخوار 
کنندگان کوچک انجام شــده، این بیماری در حال حاضر در مناطق محیط 
زیستی کنترل شده و اکنون چیزی به اسم اپیدمی )همه گیری( در استان 

وجود ندارد.
 سه مورد هاری در گربه در استان مشاهده شــده است. البته وضعیت 
هاری گربه در استان بحرانی نیست، اما درباره بروز این بیماری هشدارها را 
شروع کردیم. واقعیت این است که بیماری هاری که وارد جوامع انسانی و 
دامداری ها می شود از سگ های ولگرد و از حیات وحش می آید که متولی 
کنترل بیماری حیات وحش سازمان محیط زیست است، مکاتبات متعددی 
سال گذشته با دوستان محیط زیست انجام شده اما پروتکل اجرایی از اداره 
کل محیط زیست در کنترل هاری در مناطق مشاهده نشد. دوستان ما در 

اداره کل محیط زیست باید مسئله هاری را جدی بگیرند.

رییس اداره ترافیک منطقه سه شهرداری اصفهان 
گفت: احداث رفیوژ میانی خیابان صغیراصفهانی، 
موجب کاهش چشــمگیر تصادفات و ساماندهی 
ترافیکی این خیابان شــده است.اسماعیل کیانی  
با اشــاره به ترافیک بعضی از خیابان های ســطح 
منطقه سه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: براساس 
مصوبات کمیته فنی شــورای حمل ونقل معاونت 
ترافیک طی ماه های اخیر نسبت به احداث رفیوژ 
میانی خیابان هــای کمال اســماعیل )حدفاصل 

چهارراه فردوسی تا خیابان پاسداران( و ابن سینا 
)حد فاصل خیابان دردشت تا چهارراه بابا قاسم( 

اقدام کرد.
وی افزود: بــا توجه به گزارش هــای پلیس راهور 
درخصــوص کاهــش چشــمگیر تصادفــات در 
خیابان های کمال اســماعیل و ابن ســینا از روزی 
دو تا ســه مورد بــه هفته ای دو تا ســه مــورد که 
بیانگــر کاهش ۸۵ درصــدی تصادفــات در این 
خیابان هاست، اجرای رفیوژ میانی خیابان صغیر 
اصفهانی در دســتور کار قــرار گرفت.رییس اداره 
ترافیک منطقه ســه شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: این پروژه به طول ۵۰۰ متر از خیابان کمال تا 
چهارراه عسگریه با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد و 

هفتصد میلیون ریال اجرا شد و در ادامه اجرای این 
طرح تمام گذرگاه های عابر پیــاده این خیابان در 
حال ساماندهی و مناسب سازی است.وی افزود: 
به رغم تالش های شهرداری در ساماندهی و احداث 
رفیوژ میانی خیابــان صغیر که منجــر به کاهش 
چشــمگیر ترافیــک و تصادفات در ایــن خیابان 
شده است، تخلفات متعددی از جمله پارک دوبل 
خودرو، پارک مورب خودرو، پارک موتورســیکلت 
و خودرو در پیاده رو و ســد معبر وســایل نقلیه در 
خیابان صغیراصفهانی در حال انجام است که نیاز 
به اجرای اقدامات و طرح های مکمل با همکاری 
سازمان ســاماندهی میادین و مشــاغل شهری، 

پلیس راهور، نیروی انتظامی و صدا و سیما دارد.

با هدف ساماندهی ترافیکی انجام شد؛

احداث رفیوژ میانی در خیابان صغیراصفهانی

رییس انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان:
ملت ایران هرگز توهین به مقدسات را تحمل نخواهد کرد

رییس انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان گفت: دشمنان در فتنه اخیر دین و مقدسات 
ما را نشانه گرفتند در حالی که همگان آگاه هستند که ملت مسلمان ایران با هیچ بهانه ای از مقدسات 
خود عبور نمی کند.حجت االسالم میثم ریاحی با اشاره به دشمنی های استکبار جهانی علیه ملت ایران 
اظهار کرد: انقالب شکوهمند اسالمی با مدد و الطاف خفیه الهی مسیری مستقل از خواسته های نظام 
سلطه را در پیش گرفته و در چهل و چهار سال عمرش با رهنمودهای، ولی فقیه با تدبیر، اندیشمند و 

هوشمند خود حوادث و طوفان های سهمگینی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: موفقیت جمهوری اســالمی در حوزه های مختلف از جمله علمــی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی بر هیچکس پوشــیده نیســت و دشــمنان ما با وجود بهانه تراشــیدن ها و 
مانع گذاری ها، تحریم ها و دشمنی ها نتوانسته اند با روند رو به پیشرفت نظام جمهوری اسالمی که 
پایه آن استقالل و ایستادگی اســت مقابله کنند.ریاحی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن استقالل 
ایران اسالمی و تسری انقالب ما به سایر نقاط جهان را ندارد، گفت: فتنه های تکراری و روش های نخ 
نما شده تنها راهکاری است که دشمنان ما برای توقف حرکت این نظام در پیش دارند و هرازگاهی با 
بهانه هایی درصدد ایجاد بلوا و آشوب در کشور ما هستند که البته به لطف خداوند و هوشیاری ملت 
بصیر ایران و هدایت و راهبری رهبر معظم انقالب هیچ گاه در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده اند.

رییس انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان با اشاره به هزینه های هنگفت استکبار برای 
بسیج امکانات جهت ایجاد ناآرامی داخلی در ایران بیان کرد: گروهک های تجزیه طلب، منافقین، 
معاندین و ضدانقالب، سرسپردگان آن هایی هســتند که جای چنگال های خون آلودشان بر پیکر 
کودکان بی دفاع فلسطین، یمن، عراق، افغانستان، ســوریه، لبنان و دیگر کشور های مظلوم است، 
گردانندگان اغتشاشاتی که طی روز های اخیر در گوشه هایی از کشــور ما رخ داد نیز همین دستان 

جنایت کار است.
وی خاطرنشان کرد: مردم بصیر ایران که البته حق انتقاد و اعتراض آن ها به برخی شیوه ها محفوظ 
است به اقدامات تفرقه افکنانه آگاه هســتند و دل در گروی نظامی دارند که امنیت و آرامش خود را 
مدیون جان فشانی های نیروی دلسوز و جان، برکف مسلحش می دانند.ریاحی ادامه داد: دشمن 
در توهمی خود ساخته است و تصور می کند با فریب چند نوجوان و جوان می تواند پایه های نظامی 
را سســت کند که با خون هزاران شهید آبیاری شده اســت، آن ها در فتنه اخیر دین و مقدسات ما را 
نشانه گرفتند در حالی که همگان آگاه هستند که ملت مســلمان ایران با هیچ بهانه ای از مقدسات 
خود عبور نمی کند.رییس انجمن روزنامه نگاران مســلمان استان اصفهان تصریح کرد: امروز باطن 
اغتشاشگران بر ملت فهیم ایران آشکار و عزم ما برای خنثی سازی توطئه شوم بیگانگان بیشتر از هر 

زمان دیگری است.

 نمایش آثار خوشنویسان شاهین شهری 
در نمایشگاه آفتاب حسن

نمایشگاه»آفتاب حســن« به مناســبت فرارســیدن هفته وحدت و هفته خوشنویسی پذیرای 
آثار خوشنویسان شاهین شهری شــد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان شاهین 
شهرومیمه  گفت: به مناسبت فرارســیدن هفته وحدت و هفته خوشنویســی همه ساله انجمن 

خوشنویسان شاهین شهر برنامه های متفاوتی را برگزار می کند.
رادمنش افزود:امسال نیز به این مناسبت جشــنواره خوشنویسی آفتاب حسن ۲۷ هنرمند با ۶۵ 
اثر شرکت کردند که ۲۳ اثر وارد بخش داوری شد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شاهین شهرومیمه ادامه داد: این نمایشــگاه ۱۹ لغایت ۲۴ مهر ماه صبح و بعد از ظهر برای بازدید 
عالقه منــدان در نگارخانه آفتاب دایر اســت. حــدود ۸۰ نفر از هنرمندان خوشــنویس در انجمن 

خوشنویسان شاهین شهر فعالیت دارند.

با مسئولان

نقل قول روزاخبار

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه اصفهان:

فرهنگ گفت وگو را به 
جوانان آموزش دهیم

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان 
با تاکید براینکه نیازمنــد تمرین و یادگیری 
آداب گفت وگو و مبحث علمی هستیم، گفت: 
فرهنگ گفت وگو را باید به نسل جوان آموزش 
دهیم.محمــد ربانی در گفت وگو با ایســنا، 
گفت وگو را یکی از ضروریات محیط دانشگاه 
دانســت و اظهار کرد: باید اشــکال مختلف 
گفت وگوی اساتید و دانشجویان را در محیط 
دانشگاهی فراهم کرد. برگزاری کرسی های 
آزاد اندیشی در محیط دانشگاه قدمتی بیش 
از یک دهه دارد و همواره مــورد تاکید مکرر 
مقام معظم رهبری بوده اســت.  وی افزود: 
کرسی های آزاد اندیشی در قالب کرسی های 
نظریه پردازی و آزاداندیشــی در محیط های 
دانشگاهی برگزار می شــوند که کرسی های 
نظریه پردازی بیشــتر بر عهده پژوهشگران، 
صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی و حوزوی 
است و کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان 
را مورد خطاب قرار می دهــد، اگرچه فقط به 

دانشجویان محدود نیست.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان 
با اشــاره به ابالغ مجدد برگزاری کرسی های 
آزاداندیشــی در محیط دانشگاهی، تصریح 
کــرد: آیین نامه کرســی های آزاداندیشــی 
از حدود ۹ ســال قبل تدویــن و در برخی از 
دانشگاه های کشور به اشــکال و شیوه های 
مختلف اجرایی شد.ربانی ادامه داد: در طول 
دو سال و نیم گذشته، به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا و تعطیلی کالس هــای حضوری در 
دانشگاه ها و همچنین به علت اینکه تشکیل 
کرســی ها نیازمند مقدماتی خاص اســت، 
تشکیل کرســی های آزاداندیشی کمتر مورد 
اقبال قرار گرفــت. اما به تازگی بــا توجه به 
فضای فکری و فرهنگــی موجود در جامعه 
ضرورت تشــکیل کرســی های آزاداندیشی 
احساس می شود و بر همین اساس وزارت 
علوم تاکید مجــدد بر اهتمــام برگزاری آن 

داشته است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره »عیدتاعید ۲« در فروشگاه های کوثر 
شهرداری، گفت: این جشــنواره از تولد پیامبر اکرم)ص( تا والدت امام حسن عســکری)ع( برگزار می شود.امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: در جشنواره 
»عیدتاعید ۲« بعضی از کاالها به صورت ویژه به شهروندان ارائه می شود.وی افزود: برای شهروندان با خرید در این جشنواره، به ازای هر ۳۰۰ هزار تومان خرید، 
یک شانس در قرعه کشــی برای دریافت جوایز در نظر گرفته شده که از جمله این جوایز یک دســتگاه خودروی کوئیک، ۱۵ دستگاه جاروبرقی، ۱۵ دستگاه 
ماشین لباسشویی، ۱۵ عدد آب میوه گیری، ۱۵ دستگاه دوچرخه، ۱۵ دستگاه تلویزیون، بن خرید و ۵۰ بن خرید یک میلیون تومانی است.مدیر عامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: با برگزاری این جشنواره در صدد هستیم شهروندان با حذف مصرف کیسه های 
پالستیکی به سمت استفاده از کیسه های پارچه ای رو آورند، از این رو به ازای خرید سه کیســه پارچه ای نیز یک کد قرعه کشی به شهروندان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره »عید تا عید ۲« از تولد پیامبر اکرم )ص( تا والدت امام حسن عسکری )ع( )بیستم مهرماه تا دهم آبان ماه( در فروشگاه های کوثر 
شهرداری اصفهان برگزار می شود، گفت: جشنواره »عید تا عید ۱« نیز امسال از عید قربان تا عید غدیر در تمام این فروشگاه ها برگزار و بیش از ۱۰۰ قلم جایزه 

از جمله یک دستگاه خودروی کوئیک به برندگان اهدا شد.

برگزاری جشنواره »عیدتاعید 2« در فروشگاه های کوثر اصفهان

 ویژه برنامه 
نور چشم

ویــژه برنامه نور چشــم با 
حضور ۱۴۰۰ نفــر از دانش 
آموزان دختر دهه هشتادی 
ظهر در گلســتان شــهدای 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر
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آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان  برگزارشد؛
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های منطقه 10 شــهرداری اصفهان روز گذشته و با حضور مدیران شهری و 
اصحاب رسانه برگزارشد. این بهره برداری ها در راستای سلسله برنامه های »به احترام مردم اصفهان«، این بار 
در منطقه 10 شهرداری و با اعتبار 1370 میلیارد ریال افتتاح شــد.علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این مراسم گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده هر دو هفته یک بار در قالب ویژه برنامه »به احترام مردم اصفهان« پروژه های مختلف مجموعه 
شهرداری افتتاح یا کلنگ زنی می شود.وی با بیان اینکه به ایستگاه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و خدماتی 
در منطقه 10 شهرداری رسیده ایم، افزود: عملیات احداث میدان عروج )شش راه سابق( و خیابان سردار شهید منصور رییسی در 
یکی از مهم ترین گلوگاه های ترافیکی این منطقه آغاز می شــود، چراکه در این محدوده به دلیل تردد زیاد خودرو ها و نداشــتن 
گنجایش الزم معابر، شاهد تصادفاتی بودیم که امیدواریم عملیات احداث میدان عروج تا نوروز 1402 به بهره برداری برسد.شهردار 
اصفهان با اشاره به کلنگ زنی احداث پارک و زمین ورزشی به وسعت 6500 مترمربع در محله مصلی )واقع در محدوده منطقه 10( 
با حضور خانواده شهدا، تصریح کرد: قرار است این بوستان محلی به نام »شهید ابوالفضل شیروانیان« اولین شهید مدافع حرم 
استان نام گذاری شود.قاسم زاده خاطرنشان کرد: درصدد هستیم احداث پارک و زمین ورزشی محله مصلی تا پایان سال تکمیل 
شود و به بهره برداری برســد تا عیدی خوبی به شــهروندان این محله بدهیم.وی با بیان اینکه رویکرد جدید این دوره مدیریت 
شهری، محله محوری است، گفت: مدیریت شهری بیشتر به دنبال توزیع عادالنه خدمات در محالت به خصوص محالت کمتر 
برخوردار است.شهردار اصفهان اظهار کرد: طی سال های گذشته تسهیالت و خدمات خوبی به مناطق مرکزی و میانی این کالن شهر 
ارائه شده است، بنابراین  در این دوره مدیریت شهری درصدد هستیم ارائه خدمات را به سمت محالت کمتر برخوردار سوق دهیم؛ 
در این راستا عالوه بر توزیع عادالنه امکانات، شاهد کاهش سفر های شهری خواهیم بود.قاسم زاده تاکید کرد: در دسترس قرار 

دادن خدمات رفاهی برای تمام شهروندان اصفهان، رویکرد جدی مدیریت شهری دوره ششم در اجرای پروژه هاست.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان: خطر تصادف در  منطقه 10 کاهش می یابد
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان هم از کلنگ زنی پروژه میدان عروج در محل 6 راه اصفهان خبر داد.داوود بحیرایی در آیین 
کلنگ زنی میدان عروج و خیابان سردار شهید منصور رییسی گفت: نقطه ای که در حال حاضر در آن قرار داریم با توجه به حجم 
خودروهایی که از سمت خاتون آباد و قهجاورستان وارد می شوند، از نقاط پرخطر منطقه 10 است که سعی شد با اجرای این پروژه از 
این نقطه رفع خطر شود و در شمال شرقی منطقه ساماندهی داشته باشیم.وی افزود: مساحت میدانی که احداث می شود حدود 
1.6 هکتار توسعه خواهد داشت، احداث فضاهای سبز کناری دو باند خیابان شهید رییسی که تا محله حصه ادامه خواهد داشت 
و احداث یک میدان در ورودی محله حصه خواهیم داشت که تملک آن از آموزش و پرورش انجام شده و دیوارکشی و نمای آن 
نیز  صورت می گیرد و عملیات اجرایی آن میدان نیز آغاز خواهد شد.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: طی برنامه های 
محله محور برای محله های مورد هدف در حصه و مصلی 35 میلیارد تومان پیش بینی شده که مازاد آن 40 میلیارد تومان بودجه آن 
است، همچنین پروژه خیابان کوشش را به طول 530 متر خواهیم داشت که برای تردد همیشه با مشکل مواجه بودند، آزادسازی 
آن انجام شده و در مراحل میانی پروژه هستیم که تا 4 ماه آینده تکمیل خواهد شد.بحیرایی اضافه کرد: طرح خیابان سعادت 
نیز از دیگر پروژه های در دست اقدام است که در کنار مجموعه کنترل نظارت تا مجموعه گل نرگس به طول 300 متر خواهد بود.

پیاده روسازی، آسفالت وفضای سبز احداث خواهد شــد، این مجموعه خدماتی عمال به شمال شرقی ترین نقطه، محله حصه، 
محله گل نرگس و اتوبان شهید خزایی ختم می شود.وی تاکید کرد: قول می دهیم که به طور ویژه به محله حصه رسیدگی شود، 
اگر پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی تا بعد از خیابان شهید رییسی اجرا شود، جلب رضایت شهروندان را خواهیم 
داشت و ساماندهی این منطقه برای تردد راحت تر مســافران از فرودگاه و شرق اصفهان نیز موثر خواهد بود.بحیرایی همچنین 
در آیین کلنگ زنی پارک و زمین ورزشی محله مصلی اظهار داشــت: این محله از محله های شلوغ منطقه 10 شهرداری اصفهان  
محسوب می شود که در بخشی از آن با تملک و آزادسازی مناطق مسکونی، زمین ورزشی و پارک احداث خواهد شد.وی تاکید 
کرد: این بخش ارزش ریالی خیلی زیادی داشت و می توانست با کاربری تجاری سود خیلی زیادی داشته باشد؛ اما برای رفاه 
حال مردم این منطقه پارک و زمین ورزشی در آن کلنگ زنی شد.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: این پروژه در یکی 

از بخش های شلوغ منطقه طی شش ماه آینده به بهرداری و احداث خواهد رسید.

منطقه 14 برای اصفهان و تمام مدیران شهری اش، منطقه مهمی است؛ 
منطقه محرومی است و منطقه مظلومی هم هست. در ادوار مختلف، 
مدیریت شــهری در تمام مصاحبه ها، از پرداخت ویژه به مشکالت و محرومیت ها و 
مصائب این منطقه گفته و وعده ها داده اند و البته که بی انصافی است اگر نگوییم شاهد 
تالش ها و دغدغه مندی ها در این زمینه هم بودیم و پیشرفت های گاهی قابل توجهی 
هم مشاهده کرده ایم؛ اما منطقه ای که به گفته شهردارش و بنابر آمارهای غیررسمی، 
بین 250 تا 270 هزارنفر جمعیت ساکن آن هستند که از این تعداد، 60 هزار تبعه افغانی 
و عراقی هم در آن ساکن هستند، طبعا و قطعا، نیازمند توجهات، امکانات و نظارت های 
ویژه بوده و هست. مناطق محروم شهر به امکاناتی فراتر از یک سالن مطالعه یا زمین 

چمن فوتبال نیازمندند...
درحال حاضر سکان مدیریت شهری این منطقه به دست »محمد مهدی کریمی« است 
که این هفته هم نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد و از اقدامات خودش 
و همکارانش برای رســیدگی و آبادانی منطقه 14 گفت. منطقه ای که در ورودی شهر 

اصفهان قرار گرفته با مساحتی بالغ بر 1۹40 هکتار .
در ادامه صحبت های کریمی در این نشست را می خوانید:

 حضور اقوام و ملیت های مختلف در منطقه 14 از دیگر ویژگی های منطقه است و 
این حضور اقوام و اقشار مختلف می تواند در این منطقه هم تهدید و حتی یک فرصت 

تلقی شود.
 175 نفر در هکتــار، متوســط تراکم جمعیــت در منطقه 14 اســت، همچنین 
پرتراکم ترین خیابان شهر و حتی شاید استان به نام خیابان عمان سامانی با 208 نفر 
بر هکتار در این منطقه واقع شده است، منطقه 14 دارای 12 محله شامل محالت دو 
طفالن، شهرک امام خمینی )ره(، الهیه، ســودان، ارزنان، جلوان، حصه، شاه پسند، 

شهرک امام حسین )ع(، دارک و عمان سامانی است.
منطقه 14 از بعد نکات منفی و مثبت، دارای بیشترین ها و کمترین هاست، به عنوان 
مثال بیشترین میزان بافت فرسوده شهر اصفهان با 312 هکتار، کمترین میزان فضای 
سبز تفرجگاهی در بین مناطق شهری اصفهان، جوان ترین منطقه شهری، کمترین 
میزان افراد باالی 65 سال، بیشــترین میزان افراد باالی 15 سال، بیشترین میزان 

مساجد و هیئت های فعال، بیشترین میزان نیروی کار در منطقه 14 قرار دارد.
 حضور فرودگاه در ورودی شــهر اصفهان که در منطقه 14 قــرار دارد، فرصت های 

کم نظیر سرمایه گذاری در این منطقه را فراهم کرده است. 
تمام شاخص های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و تفریحی باید بر 
محور توسعه گردشــگری مذهبی در این منطقه تعریف شــود، گردشگری مذهبی 
خصوصیات متمایز از دیگر گردشگران دارد، به عنوان مثال گردشگر مذهبی برای حضور 

در منطقه مذهبی، برخالف دیگر گردشگران، حضوری دائمی و مستمر دارد.

 در حال حاضر از 15 کشور جهان به قصد زیارت حرم حضرت زینبیه )س( در این 
منطقه حضور می یابند و این امر می تواند اقتصاد منطقه 14 را متحول می کند، بنابراین 
توسعه حرم زینبیه و ایجاد سومین میدان بزرگ شهری در دوره مدیریت جدید شهری، 

منشأ تحوالت عظیم در این منطقه خواهد بود.
 انجام پروژه ها در محالت، ارتقای وضعیت محالت و زیست پذیری محالت به عنوان 
سیاســت های اصلی مناطق در این دوره مدیریت شهری تعریف شده است، حصه 
شمالی به لحاظ همه شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جزو محروم ترین 

محله های شهر اصفهان است.
برای ایجاد هویت آفرینی در محله حصه، ابتدا پروژه هایی را در عرصه زیباســازی 
همچون اجرای دیوارنگاری و تغییر کالبد ظاهــری منطقه اجرا کردیم که می توان به 
اجرای بیش از 11500 متر دیوارنگاره و 22 هزار متر پالستر زنی در این زمینه اشاره کرد.

 دومین دیوارنگاری بزرگ کشور، در اصفهان و در محروم ترین محله )حصه( در حال 
انجام است، پیرایش نازیبایی ها، حذف نقاط بی دفاع شــهری، نورپردازی، اصالح 

فضاهای زیر پل ها از دیگر اقدامات انجام شده است.
 طی سال های گذشته محالت منطقه 14 به ویژه محله حصه محلی برای ته نشین 
شدن نازیبایی های کل شهر شده، کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن خواب ها جزئی 

از این نازیبایی است که در منطقه 14 قرار گرفته اند و ما وارث نازیبایی ها هستیم.
 مذاکرات فشرده ای با نیروی انتظامی انجام شده است که بر این مبنا در صدد ایجاد 
کالنتری جدید در این منطقه هستیم تا بخش اعظمی از بزهکاری ها کاهش یابد و این 

حیاط خلوت بزهکاری شهر اصفهان از بین برود.
 اقدام به ایجاد بازیکده تخصصی کودک و نوجوان در محله حصه به متراژ 8500 متر 
مربع کرده ایم که در فاز تجهیزی بازی ها قــرار دارد. در این بازیکده، بازی های توپی، 
رینگ دوچرخه سواری، زمین فوتبال ساحلی و انواع بازی های هیجانی طراحی شده 

که اجرای آن در نوع خود بی نظیر است.
 در محله حصه و جلوان به لحاظ ترافیکی اقداماتی انجام شــده است که منجر به 
برقراری آرامش و روان شــدن بار ترافیکی در این منطقه شده، همچنین ایجاد خط 
تاکسی و اتوبوس و کاهش سر فاصله های زمانی رسیدن اتوبوس از دیگر اقدامات در 

راستای زیست پذیری این دو محله است.
 محله حصه نیازمند زیرساخت هایی است که معاونت شهری شهرداری اصفهان 
پیگیر انجام آن است، ارزنان و دارک دو محله جدید منطقه 14 برای توسعه در سال 

1401 تعریف شده است.
 منطقه 14 با توجه به نظر ویژه شهردار اصفهان در عرصه ارتقای سطح محالت نسبت 
به دیگر مناطق شهری، پیشگام اســت و اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح آیت ا...

غفاری با مبلغ 122 میلیارد تومان، تقاطع ورزشگاه ورودی شهر اصفهان به دولت آباد 

با مبلغ 85 میلیارد تومان، احداث سالن رزمی ورزشگاه امام خمینی)ره( با مبلغ 17 
میلیارد تومان از جمله پروژه هایی است که تا پایان سال در این منطقه تکمیل می شود.

 اصالح جاده عاشق شرقی در منطقه 14 به نام جاده مرگ که به طور متوسط هر ماه 
یک نفر در آن کشته می شود، از مطالبات 40 ساله مردم این منطقه بود که به دلیل واقع 
شدن این جاده در حریم شهری، مشــکالت آن تاکنون رفع نشده بود، اما با پیگیری 
شهرداری منطقه 14، حمایت استانداری و توجه ویژه  دوره ششم مدیریت شهری با 
مبلغ 70 میلیارد تومان در کمتر از شش ماه، جاده عاشق شرقی و جاده جلوان تا پایان 
سال آسفالت، تکمیل و تحویل مردم می شــود که در نوع خود، رفع مشکل 40 ساله 

مردم توسط مدیریت شهری بی نظیر است.
 در صحرای محله سودان زمینی به وسعت 4.5 هکتار با مبلغ 35 میلیارد تومان 
برای ایجاد یک فضای سبز تفرجگاهی به مثابه یک باغ غدیر کوچک، تملک شده است 
که افزایش سرانه فضای سبز تفرجگاهی منطقه از کالن پروژه هایی است که در دوره 
چهارساله مدیریت شهری انجام خواهد شد، همچنین برای تامین آب این فضای سبز 
منبع آب یک هزار متر مکعبی با مبلغ 10 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و در صدد 

اجرای خط انتقال پساب شمال شرق اصفهان هستیم.
 بودجه منطقه 14 شهرداری در سال 1401، 250 میلیارد تومان است، با توجه ویژه 
شهردار اصفهان، در حال حاضر به میزان ســه برابر بودجه عمرانی منطقه، پروژه های 

عمرانی برای توسعه منطقه 14 تعریف و در حال اجراست.
 این عملکرد نشان از اهمیت مناطق محروم و توسعه آن در نگاه این دوره مدیریت 
شهری است، بر این اساس نزدیک به شش تا هفت کالن پروژه با اعتباری بالغ بر 300 

میلیارد تومان تا پایان سال در منطقه 14 افتتاح می شود.
نصب 18 دوربین نظارتی و تصویری طی یک ســال گذشته در منطقه 14، یکی از 
اقدامات موثر برای امور ترافیکی منطقه است، همچنین در یک سال گذشته 350 زمین 
با ارزش بالغ بر 144 میلیارد تومان برای دپوی خط دو متروی اصفهان تملک شــده 

است.
 سیاست شهرداری منطقه 14 در حوزه شهرسازی و ساخت وساز فقط کمک به مردم 

برای ایجاد یک سرپناه ایمن و مناسب است و هرگز نگاه درآمدی از صدور پروانه در 
این منطقه نداشته ایم.

در زمینه توســعه مناطق حاشــیه ای دو نگاه وجــود دارد، برخــی معتقدند اگر 
 مباحث توســعه در مناطق حاشیه شــهر انجام شــود، باعث پررنگ شدن مناطق 
 حاشــیه ای و افزایش جمعیت چشمگیر آن می شــود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند

 اگر منطقه ای جزو کالن شــهر اصفهان اســت، باید همچون دیگر مناطق رسیدگی و 
توسعه یابد.

 منطقه 14 شــهرداری اصفهان ســابقه یک هزار ساله اســکان دارد و حتی طبقه 
مکتوبات وقت نامه ای، مادی سودان از عهد صفوی دارای حقابه بوده است، بسیاری 
از محالت کالن شهر اصفهان چه بسا پس از محالت منطقه 14 شکل گرفته، بنابراین بی 
انصافی است که به بهانه توسعه حاشیه نشینی از توسعه و انجام پروژه های متعدد در 

منطقه 14 غفلت ورزیم.
 نقش حاکمیت و دســتگاه های حاکمیتی در امور مذهبــی و فرهنگی همچون 
برگزاری جشن ها و اعیاد یک نقش تسهیل گری و سیاست گذاری است و من معتقدم 
برگزاری جشن هایی همچون غدیر، نباید توسط شــهرداری انجام گیرد و مردم باید 

بازیگر اصلی این صحنه فرهنگی باشند.
 بحث وقف از مشکالت عمده منطقه حصه است، در سال ۹5 سندی مبتنی بر به 
رسمیت شناختن وقف منطقه حصه صادر شــد که باعث بروز مشکالتی شده است، 
مسئله وقف و حوزه شهرداری، فقط ناظر به منطقه 14 نیست، اما این موضوع در محله 
حصه پررنگ شده است، در دوره ششم مدیریت شهری جلسات منظمی در سطح 
کالن به صورت هفتگی با حضور مدیرکل اوقاف و شهردار اصفهان و معاونان مربوطه در 
حال برگزاری است، مسئله وقف محله حصه در این جلسات مطرح و چندین پیشنهاد 

برای رفع این معضل ارائه شده است.
 اراده جدی برای حل موضوع وقف محله حصه در این دوره مدیریت شهری وجود 
دارد، اوقاف در این زمینه اعتقاد دارد که افراد ساکن فقط مالک عیان هستند و مالکیت 

عرصه در اختیار اوقاف است، اما عیان خاصی در این منطقه وجود ندارد.

       مدیر منطقه ۱۴ شهرداری در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

    ایجاد سومین میدان بزرگ شهری، منشأ تحول در منطقه ۱۴ اصفهان
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